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TANULMÁNYOK 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

PÁNCÉL ÉS PÁNCÉLOSOK EMLÍTÉSEI A KRÓNIKÁKBAN 
ÉS OKLEVELEKBEN 

A páncél, illetve páncélos jelentésű szavak (lorica, pancerata) a hazai forrásokban 
- törvényszövegekben, elbeszélő és okleveles forrásokban - gyakorta előfordulnak. 
Pontos értelmezésükkel kapcsolatban nem kis nehézséget jelent, hogy egykorú 
ábrázolásokkal, eltekintve a vitatott eredetű kígyóspusztai csattól, nem tudjuk 
azonosítani őket. így biztosra vehetjük, hogy a különböző korokban az egyes 
hadieseményekkor ugyanaz a kifejezés különböző típusú és felszereltségű 
páncélosokra vonatkozhatott. 

A hazai latinságban a Kálmán király korabeli törvényhozási emlékek között 
találjuk a páncélzat első említését (1. tk. 40. c ) : ha a várispánok a birtokukon élő 
szabadoktól 40 pensa jövedelemnél többet tudnak behajtani, valamint lovakat is 
tudnak kapni, akkor 100 pensánként egy páncélos (loricatus) katonát kell 
kiállítaniuk. 40 pensa jövedelem esetén pedig egy vért (lorica) nélküli katona 
kiállítására kötelezettek. A törvénycikkelyből kitűnik, hogy lovasok voltak, 
valamint, hogy a mások birtokán letelepült közszabadok adójából állították ki őket. 
Maga az időpont semmiképpen sem véletlen, mivel Kálmán uralkodására tehető a 
magyar királyság konszolidációja a XI. századi polgárháborúk és pogánylázadás 
után, de a fegyverzeti reformra a Magyarországon átvonuló keresztes seregek is 
nagy hatással lehettek. 

Bolla Ilona kutatási eredményeként a szabadok dénáradójának reformja nagy 
biztonsággal összefüggésbe állítható egy hadszervezeti reformmal. A dénáradó 
eltörlése nyilván a közszabadok személyes katonai kötelezettségének a fenntartását 
volt hivatva előmozdítani, ám fenntartása a más földjén élő közszabadok esetében 
annak felismerése volt, hogy az önálló egzisztenciával nem rendelkezők vagy nem, 
vagy csak korlátozott mértékben voltak képesek kivenni részüket a hadviselésből. 
A törvény (1. tk. 45. c.) külön is megjegyzi, hogy azok, akik szekérrel, lóval való, 
vagy fizetett szolgálatra képesek, a korábbi adó felét, 4 dénárt kötelesek adni. Bolla 
joggal utal Anonymus krónikájának egy helyére, ahol az a szerviensek mellett 
egyszerű embereket (rustici) említ katonaként (Szentpétery, Scriptores 1. k., 94. o.) 
A közszabadok szemszögéből pedig Freisingi Ottó leírása utal ugyanerre a 
problémára: a közszabadok elszegényedő része képtelen a személyes 
kötelezettségnek eleget tenni, s ezért többen állítottak ki egy-egy katonát. Mint írja: 
,,... a parasztok, akik falun élnek, nem fejenként hadakoztak, hanem kilencen 

1 A gazdag irodalomból Tóth Z.; A kígyóspusztai csat jelentősége. In: Turul, 47, 1933. 11-17. o., Éri /..- Adatok a 
kígyóspusztai csat értékeléséhez. In: Folia Arclieologica, 8, 1956. 139. skk. o.; //. Kolba /..- Epigráfiai adatok a 
kígyóspusztai öv kormeghatározásához. In: Folia Archcologica, 15, 1963. 77-85. o.; Fálóczi Horváth A.: A magyarországi 
kunok régészeti kutatásának helyzete. In: Folia Archcologica, 24, 1973. 241-250. o. 
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szokták felszerelni a tizediket a hadhoz szükségesekkel, vagy heten a nyolcadikat, 
vagy tovább is, ha szükséges, a többi pedig otthon maradt a földet művelni". 
Mindebből mi arra következtetnénk, hogy az országos sereg zömét a XIII. század 
közepéig mindenképpen e közszabad tömegek alkothatták. Róluk azonban 
nehezen lenne elképzelhető, hogy megengedhették maguknak a fémpáncél 
megszerzését, az ahhoz szükséges fegyverzettel és lóval.2 Erre csak egy szűk, 
tehetősebb rétegük lehetett képes, de még inkább az egyes várispánok 
környezetével és a várispánságok jövedelme alapján kiállítottakkal számolhatunk. A 
királyi sereg nehézfegyverzetű magja, páncélos jellegű része, az előkelők és a király 
kísérete mellett a királyi vármegyerendszer anyagi erején nyugodhatott. E rendszer 
majd a XIII. század folyamán formálódik át alapjaiban, ami azonban már az 
oklevelekben is jól nyomon követhető. 

A krónikaszerkesztésnek a XI-XII. századi magyar történettel foglalkozó fejezetei
ben gyakran találunk páncélra, páncélosokra vonatkozó említéseket. Ezek nem 
rendelkeznek különösebb datáló értékkel, de összehasonlítva a XIII. századi 
okleveles anyaggal, számarányukat tekintve nem elhanyagolhatóak. A páncélosokra 
vonatkozó legszebb és legérdekesebb leírás a 118. fejezetben, a Bátor Oposhoz 
kapcsolt párviadal történetében található: „In hoc autem bello Opus filius Martini 
de genere Vecellini miles gloriosus, militem ducis nomine Petrum audacissimum 
super equum submirteum, ceterosque precedentem, radiante lorica et deaurata 
galea perspicuum atque ad conflictum milites provocantem singulári certamine 
superavit. Nam de agmine Salomonis ad predictum militem solus Opus super 
gilvum equum in lorica cucullata evulsus, in modum fulminis ictu lancée, aipta 
lorica Petrum per medium cor transfixit... . 

A hazai Árpád-kori latinságban csak itt fordul elő a csuklyás páncél (lorica 
cucullata) és a kardmarkolat (capulus) megnevezése, s amennyiben a részlet 1200 
előtti lejegyzési), ami igen valószínű, akkor a lovagias, szemtől szembe vívott 
párviadalok legkorábbi megörökítése is. Nemcsak Opos személye, hanem a 
kifejezések hasonlósága is kapcsolatot teremt a krónikaszerkesztés 118. fejezete, 
valamint a 100., 107. és 127. fejezet között. A 100. fejezetben megismétlődik az ,,in 
certamine singulári" kifejezés, míg a fűimen, fulminare szavak a 118., 107. és 127. 
fejezetben szerepelnek. Szóhasználatukban és szemléletükben mindenesetre közeli 
rokonságban állnak a hasonló jelenetet leíró XIII. századi királyi oklevelekkel, ami 
persze a rendelkezésre álló kifejezések szűk választékával jól magyarázható. 
Tekintettel arra, hogy a páncélok, párviadal említése, pontosabb datálásra nem ad 
alkalmat, csak utalunk a szakirodalomban található véleményekre, amelyek a 
lejegyzés időpontját a XII. század elejétől a század végéig próbálják meghatározni. 

2 Bolla /..• A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Bp., 1983. 59-60. o. A közszabadok 
hadviselési kötelezettségére a tatárjárás idején Zsoldos A.: A királyi várszervezet és a tatárjárás In Hadtörténelmi 
Közlemények, 104, 1991. 51-53. o. 

3 Szentpélery I.: Scriptores rerum I lungaricarum. 1 k., Bp., 1937. 385-386. o. 
Bellus Ibolya modern fordításában (Bp. 1986): „Ebben az ütközetben a Vecellinus nemzetségéből való Márton lia 

Opus, a híres vitéz párviadalban legyőzte a herceg I'éter nevű vakmerő vitézét, aki gcsztenyeszín lován ülve a többiek 
előtt vonult, ragyogó páncélban, aranyos sisakkal tündökölt és viadalra hívta a vitézeket. Salamon csapatából egyedül 
Opus ugratott oda fakó lován, csuklyás páncélban az említett vitézhez, és lándzsájának villámszerű döfésével áttörve a 
páncélját, Péter szívének a közepébe szúrt." Geréb László fordításában érdekes módon Opos „bozontos bőrvértjéről" ír, 
a csuklyás páncélt értve félre. 
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A leírások szóhasználata és katonai szakszerűsége alapján a lejegyzés jelenlegi 
formáját sem helyeznénk túl közel a XI-XII. század fordulójához/1 

Pontos datálásra sajnos a csuklyás páncélpáncéling sem használható. Pauler 
Gyula nagy meggyőződéssel állította, hogy a krónikában leírt páncél pontosan 
megegyezik a- korabeli, XI. századi nyugati fegyverzettel, s ezt nem is lehet 
kétségbe vonni. A sisakok különböző fajtái mellett már igen korán, a XI. századtól 
mindenképpen igazolható a gyűrűs páncél fejen (is) viselt használata. A XII. század 
elejétől pedig a kézikönyvek számtalan ábrázolását is számon tartják, sokszor 
sisakkal kombinálva. Viselhették azt a sisak alatt éppúgy, mint a sisak felett. Az 
utóbbi esetben a sisak viseléséről csak a páncéllal borított fej furcsa, szögletes alakja 
árulkodik. Ráadásul a csuklya, kapucni szó az egyházi szóhasználat révén (ordo 
cucullatus stb.) egyébként is jól ismert lehetette 

Az előbbi leírásban Péter esetében a fénylő páncélra való utalás bizonyítja annak 
fémes jellegét, ami egyébként a csuklyás páncél esetében is valószínűsíthető. 
Ugyanakkor megemlítjük az értelmezési lehetőségek választékának illusztrálására, 
hogy a bizánci forrásokban a „kukulion" egyaránt jelenti a csuklyát és a textilából, 
selyemből készült ruhát, fegyveringet - fegyverkabátot. A szónak ez utóbbi 
jelentése azonban itt valószínűtlen. 

A krónikaszerkesztés 135- fejezetében a kunok a páncélos magyarok sokaságától 
ijednek meg (multitudo loricatorum), valamint Salamon menekülése során 
megtudjuk, hogy a király és kísérete páncélban volt (loricati). A 156. fejezetben 
folyóba veszett páncélosokról olvasunk (loricati homines in fluvio tamquam trunci), 
majd a lói . fejezetben a menekülő Sámsonról tudjuk meg, hogy tunicája alatt 
páncélinget viselt ,,sub tunica panceriam, qui pre gravamine lorice natare non 
potuit", később a Boricsot megfutamítok vérrel szennyezett páncéljáról értesülünk 
„eorum lorica sanguine humano confecta". 

Megjegyzést érdemel Erdélyi László fordítói gyakorlata, aki az arma, armare 
kifejezéseket is rendre páncél, páncélt ölt formában magyarította. Ez Anonymus 39. 
fejezetében, Árpádról szólva csak megmosolyogtató, de a krónikaszerkesztés 153. 
fejezetében már elgondolkoztató, ahol is arról olvasunk, hogy a váratlan cseh 
támadás következtében a magyaroknak nem maradt idejük magukra ölteni 
fegyvereiket (qui arma habebant, armare se non poterant). Közöttük joggal 
sejthetünk páncélosokat is. 

Sajátos jelensége a páncélokra vonatkozó terminológiának, hogy a nyilván 
legelterjedtebb bőrpáncélra, nemezpáncélra nem ismerünk külön szót. A lorica alatt 
minden bizonnyal azt is érthették. A szakirodalom a bőrpáncélt az ára alapján 

4 Összefoglalóan 1. Tliuróczy /..• Chronica Ilungarorum, Commentarü 1. k., 355. o.; Horváth J.: Árpád-kori latin-
nyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp., 1954. 321. skk, o.; Gcrics ].: Krónikáink és a Szt. László-legenda 
szövegkapcsolalai. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései, (Szerk.: Horváth J.-Székely Gy.) Bp., 1974. 113-136. o.; 
Krista Gyula legújabb művében a krónikásszövegek egy 1210 körüli átdolgozását valószínűsíti: A történeti irodalom 
Magyarországon a kezdetektől 1241-ig. Bp., 1994, 

5 Pauler Gy.: A magyar nemzet történele az Árpádházi királyok alatt. Bp., 1899- (2. kiad.) 1. k,, 124 o.; Viuróczv, 
Commentarü ... i. m. 1. k., 378. o.; Peirce, /.: Arms, Armour and Warfare in the Eleventh Century. In: Anglo-Norman 
Studies X. Woodbridge, 1988, 241, o.; az ábrázolások kimerítő áttekintése Sicolle, D. C: Arms and Armour of the 
Crusading Era 1050-1350. N, Y., 1988. 1-2. k.; Capulusra 1. Lexicon latinitatis medii aevi 1 Iungariae, 2, k,, 49. o. 

6 Kolias, Taxiarchis G.: Byzantinische Waffen. Wien, 1988. 56. o. 
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próbálja meg azonosítani. Tagányi nyomán Szűcs Jenő utal egy 1327-ből származó 
hagyatékban előforduló 2 márka értékű, valószínűleg bőrből készült loricá-ra.7 

Részben ehhez a kérdéshez kapcsolódóan Kézai krónikájának néhány említését 
kell megvizsgálnunk. A krónika 78. és 83. fejezete említi a milites coridati kifejezést, 
míg a 80. fejezet miles phaleratus-ról ír. Először lássuk a coridatus problémáját. A 
szót Erdélyi bátornak fordítja (,vcordatus"), míg Bollók János páncélosnak. 
Mégjegyezzük, hogy bőrpáncélos értelmét már Horányi Elek valószínűsítette 
kiadásában, ami persze kérdés, hogy éppen német vitézek kapcsán indokolt-e ez a 
XIII. századi krónikában. A szó mindenesetre jelen formájában rejtélyes. A Kézai-
krónika fennmaradt változataiban coridatus áll, illetve a coridatusból javított 
cordatus alakok. A lehetséges fordítások vagy a cor (magyarul szív) etimológiát 
követik, s így szívélyes, bátor értelmet tulajdonítanak a szónak, vagy a corium 
etimológiát, s ez esetben bőrpáncélosnak értelmezik (coriatus). Kétségkívül 
problémát jelent, hogy a korban, pl. Salimbene krónikájában inkább szívélyes 
értelemben használatos. Könnyen lehet, hogy a szó előfordulása mögött a XIII. 
századi itáliai „páncél" jelentésű corellus, corretum kifejezéseket kereshetjük. 
Eredetileg bőrből készülhettek, de a XIII. századi forrásokban túlnyomórészt 
fémpáncélként fordulnak elő. 

Nem kevésbé fordulatosán alakult a miles phaleratus szóösszetétel fordításának 
története, annak ellenére, hogy Kézai forrása azonosítható a krónikaszerkesztés 39. 
fejezetében (Szentpétery, Scriptores 1. 296. o.): „cum trecentis dextrariis phalera-tis" 
formában. Tekintettel arra, hogy a jelző szinte kizárólag lovak mellett áll, s 
különösen a dextrarius mellett fordul elő,9 az egyértelműen a lovak 
feldíszítettségére vonatkozik, még ha bizonytalan is, hogy az anyagokra, szalagokra, 
vagy a lószerszámra erősített fémdíszekre vonatkozik-e. Hasonló értelemben fordul 
elő az emberi beszéd jelzőjeként a kor szóhasználatában. így értelmezi Izidor 
kézikönyvében (XX. 16.: phalerae ornamenta equoaim sunt, et est sermo Graecus), 
vagy Szent Bernát híres, többek között Vincentius Bellovacensis Speculum 
historialé-jába is átvett De laude novae militiae c. munkájában: a hagyományos 
szellemben élő és küzdő lovagokat azért kárhoztatja, mert nem gyors, hanem díszes 
és ékes lovak után vágyakoznak (Equos habere cupiunt fortes et veloces, non 
tarnen coloratos aut phaleratos).10 Bernát szóhasználatában a szó nyilván nem 
fegyverzetet, páncélt jelöl, hiszen abban az esetben nem utalna azok felesleges, 
hivalkodó voltára. A szó díszes, ékes jelentése szépen dokumentálható Günther XII. 
század végi Ligurinusából, pl. mandata phalerata (3. 363- o.), verba phalerata (6. 
154. o.), phaleratis vocibus (2. 240. o.), s talán az eques faleratus is hasonló 
értelemben állhat (3. 198. o.). A lovagi harcmodorral és a páncélok fejlődésével 
összhangban a lovak páncéljára vonatkozó első utalások a XII. század utolsó 
évtizedeiben tűnnek fel. Gislebert 1187 körül krónikájában „equos ferreis 
cooperturis ornatos"-ról tesz említést, miként I. Frigyes, vagy Oroszlánszívű Richárd 
seregében is megjelennek. Ha hihetünk Choniates leírásának, a magyarok lovai is 

7 Szűcs J.: Az 1267. évi dekrétum és háttere. Szempontok a középnemesség kialakulásához. In: Mályusz Elemér 
emlékkönyv. Bp., 1981 341. o. Legutóbb összefoglalóan: Árpádok 27-32. o. 

8 Horányi Bek Kézai kiadása, Buda, 1782. 136. o.; Settia: im. 145-146. o. 
9 V. ö. Dictionary of Medieval Latin from the British Isles, 3. k., 646. o., dextrarius címszó, 1312-ből. 

10 In: .V. Bernardiopera. Vol 3 , (Ed.: / Leclcrq-H. M. Hochais) Roma, 196.3. 8. fej., 220-221. o. Általunk készített 
magyar fordítása kéziratban. 
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részben már páncéllal borítva vonultak fel a zimonyi csatában. A szó páncélos 
értelme így a XIII. században válhatott általánossá, miként azt II. Frigyes egy 
oklevele (cum equo armato), valamint egy 1261. évi liviandi forrás ugyanarra a 
tényre vonatkozó kifejezései is szemléltetik (in dextrariis faleralis et armis levibus). 
G. Köhler német területen a legkorábbi említést 1238-ban találta meg: „cum viris 
armatis et dextrariis ferro coopertis". A páncélos lovat Heinrich von Mügéin is így 
értelmezte, latinul „trecentisque dextrariis in falieris adveniens", németül „drew 
hundert bedackte rósz" (Szentpétery, Scriptores 2, 136., 250. o.), tekintettel arra, 
hogy német szóhasználatban a lópáncél egyszerűen ,,Decke"-ként honosodott meg. 
Erdélyi László a kifejezést teljesen félreértve mind Kézainál, mind a 
krónikaszerkesztés fordításában íjász, tegzes könnyűlovasokról szól, míg Bollók 
János sokkal nagyobb valószínűséggel páncélosokról. Kézai a XIII. század második 
felében a phaleratus szót nyilván páncélos értelemben használta, igaz, szokatlan 
módon nem lovak, hanem emberek, vitézek jelzőjeként. E megállapításból persze 
az is következik, hogy Kézai krónikás forrásában a páncélos ló megemlítése a XII. 
század vége előtt teljesen indokolatlan, így ennek az említésnek is megállapíthatjuk 
a terminus post quem-jét.11 

A .páncéllal, bőrpáncéllal kapcsolatos fejtegetéseinkbe ezen a ponton vonhatjuk 
be a körmendi hospesek IV. Béla által 1244-ben adott kiváltságlevelét, valamint a 
trencséni várjobbágyoknak egy évvel korábban kiadott oklevelet. 1243-ban arról 
olvashatunk, hogy „homines castri Trenchiniensis ..., qui nobis in cabatis servire 
consueverant", míg a körmendieknek szóló oklevélben „dabunt nobis unum 
panceratum habentem hastam, cabatum, galeam, faretram, et cetera ornamenta apta 
panceratris cum duobus equis". („A trencséni vár emberei, akik ... nekünk 
páncélingben szoktak szolgálni", illetve „egy páncélost küldenek majd nekünk, aki 
lándzsával, páncélinggel, sisakkal, íjjal, két lóval és egyéb, a páncélosokhoz tartozó 
felszereléssel ellátott".) 

Az oklevelek vitatott része, hogy mit érthetünk a cabatus kifejezésen. A cabatust a 
magyarországi latinság szótára - kérdőjellel - a katonai ruházat részeként, 
mellvértként tartja számon. Pauler Gyula egy elfeledett tanulmányában e kifejezést 
nemez-, illetve bőrpáncélként értelmezi, utalva arra, hogy a XIII-XIV. században a 
magyar hadseregben a nehézfegyverzetűek általában nem fémpáncélt, hanem 
bőrpáncélt viselhettek. Teljes mértékben el lehet fogadni az érvelését, mivel azt a 
bizánci fegyverzetről megjelent újabb munkák szépen alátámasztják. A perzsa 
eredetű (qaba) szó ugyanis az európai latinságban a XIII. századig rendkívül ritka s 
előfordulásai sohasem a hadiruházattal kapcsolatosak; általában ujjatlan kabátként 
értelmezik. A XIV. és XV. században mind a szláv nyelvterületen (v. ö. lengyel 
kabát), mind neolatin területen (v. ö. olasz gabbano, francia caban) számos 

11 Az adatokra Köhler C: Die Entwicklung des Kriegswesen und der Kriegführung in der Rillerzeil 1. k., 175. o., 
HI/1, k., 33-34. o., III/2. k., 9., 43~/i5., 78-79. o.; Iloffmeycr, Ada Bruhn de.- Arms and Armour in Spain. Gladius, 1981. 
(tomo especial) 1. k., 187. o.; 2. k., 167-170. o. A krónikaszerkesztés vonatkozó helyét mind Bellus Ibolya, mind Geréb 
László egyszerűen páncélosnak fordítja 

A hadiménekre vonatkozó itáliai említés (Verona 1276/1323): „coperlas a dextratio". V. ö Aldo A. Settict: Comuni in 
querra. Armi ed esercili nell'Italia délie Città. Bologna. 1993. 84. o. 
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alkalommal előfordul, de - a rendelkezésünkre álló szakirodalom alapján - mindig 
a polgári ruházat részeként.1 

A szó hazai előfordulását mi sokkal inkább a bizánci katonai szóhasználattal 
hoznánk kapcsolatba. A bizánci bőrpáncélt ugyanis kabadion-nak nevezték, ami 
etimológiailag is kapcsolódik az európai előfordulásokhoz. A kabadion a bizánci 
szövegekben (Sylloge tacticorum, Praecepta militaria) bőrpáncélként fordul elő. 
Leírásuk szerint: térdig ér, anyaga gyapjú és bőr, hogy a rámért ütéseknek ellen 
tudjon állni, rövid, rövid, bő ujjai vannak, a belső oldalukon felhasítva, hogy a 
mozgásban ne akadályozzák viselőjét, sőt e hasított ujjakat a váll felett össze is 
lehetett gombolni. A bizánci források kapcsán röviden még utalnunk kell Michael 
rhetornak egy 1152. évi hadieseményt leíró soraira, ahol a magyarok szőrös 
pajzsairól történik említés. Igen valószínű, hogy Zsoldos Attila sejtése a helyes 
miszerint itt bőrpajzsról lehet szó! 

A bőrpáncél feltételezett hazai elterjedtségében semmi rendkívülit nem kell 
látnunk. A bőrök különleges kikészítésének technikája Angliától Itáliáig közismert 
volt; az így ellenállóvá tett bőrt általában cuir bouilli-ként emlegették. Igen 
frappáns kései itáliai példák utalnak arra, hogy a bőrpáncél a XIV. századi 
háborúknak is elfogadott védőfegyvere volt. A zsoldosokkal kötött szerződések 
előírásai vagylagosan említik a fém, illetve a bőr védőpáncélzatot (sisak, kéz- és 
lábvédő). így találjuk egy 1372. évi luccai forrásban: „conestabiles atque caporales 
équestres debeant esse muniti gorgeria coraxa ferrea, manicis ferrei vei de corio 
cocto, barbuta seu galea coxariis coreis seu gambarolis de corio vei de ferro ...". 
Raguzai források a XIII. század második feléből érdekes módon nem használják a 
corium szót, hanem helyette nemezt emlegetnek, pl. capellum de filtro 
összetételben, fegyverneveket tartalmazó felsorolásban is! Nyilván éppen azért 
nem vált élesen külön a kétféle páncél latin elnevezése, mert mindkettőt páncélnak 
fogadták el a korban. Az persze még megvizsgálandó, hogy a körmendi oklevélben 
használt galea szó előfordulásainál valószínűsíthető-e a sisakok bőr anyaga, vagy 

12 Részletesen 1. erre Vcsxprénty /..: Körmend a középkor hadtörténetében. In: Körmend a hadtörténelemben 
Körmend, 1992. 10-11. o. 

13 A kifejezést eddig inkább lemezkés, vagy sodronypáneélnak értelmezték Hartal egyszerűen loricaként 
magyarázza. Bariul A.: Glossarium mediae cl inľimae latinitaiis regni Hungáriáé. I.eipzig-Bp., 1901. 88. o. Bándi 
Zsuzsanna vaspikkelyes páncélnak véli: Bdlldl Zs.: Körmend a középkorban. Körmend, 1987. 14. o.; Lexicon laiintatis 
medii aevi Hungáriáé. 2., 3- fasc. 

IV. Béla oklevelei: Szenlpétery, Regesta No. 743. u. (Árpád-kori új Okmánytár. IKiad.: Wenzel C.\ Bp. 1860-1874. la 
továbbiakban Á U. O.I) VII. No. 89. o ; Marsina R.: Codex diplomaticus et epislolaris Slovaciae. Bratislava, 1971. 2. k., 
No. 129. A körmendi oklevél legújabb kiadása: Bándi, Körmend ... i. m. 121-122. o. Továbbá Panier Gy.: Néhány szó 
hadiviszonyainkról a XJ—XIII. században In: Hadtörténelmi Közlemények. 1888/1., 525. o. A szó európai előfordulásai: 
Dictionary of Medieval Lalin from the British Sources. London, 1975. fasc. 2., 233. o. 1187-böl; Niermeyer, D.: Lexicon 
latinitaiis minus. Leiden, 1976. 459. o. A XIV. századi olasz említésre Du (.'ange, 2., 7. o. A XIV-XV. századi olasz és 
francia említések: Französisches etymologisches Wörterbuch. (Hg.: Wallher ť. Wartburg) V. ö. még: A magyar nyelv 
etimológiai szótára, 2. o., 291. o. 

A bizánci hadtörténetre Kolias, Byzantinische Waffen .. 55-59. o.; a magyar hadtörténetre Kovács László munkáját 
in: Krisló Gy.: Az Árpád-kor háboFÚi. Bp. 1986. 270-271. o. 

14 Zsoldos Attila opponensi véleményében megfogalmazott sejtése. Disszertációmról írt bírálatáért itt is köszönetlel 
tartozom. A bizánci szöveghelyre Morarcsik Gy.: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Bp. 1988. 135. o. 

15 Általában 1. Walerer, Jolin W,: Leather and the Warrior. Northampton, 1981. 
16 Boccia L. G.: Hic iacet miles. Immagini guerrière da sepolcri Toscani del due e Trecento. In: Guerre assoldaii in 

Toscana 1260-1364. Firenze, Museo Stibbert, é. n. 87., 96. o. 
Az itáliai bőrpáncélokra 1. Set lia: i m. 144-145., 225 o., /.. G. Boccia-E. T. Coellio: L'armamenio di cuio e ferro nel 

Trecento italiano. In L'uomo, le armi, le mura. Milano 1974 24-37. o. (L'illuslratione ilaliana 1947:2, nem tudtuk elérni). 
17 Monumenta I listorica Ragusina. Notae et acta cancellariae Ragusinae 3. k., 58. o. 
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mint a Gyöngyösi szótártöredék XVI. század közepi adata sejteti, vagylagos 
használatával kell számolnunk.18 Ugyanakkor egy 1199-es végrendelet királyi 
megerősítésében a „galea, lorica cum caligis" valószínűleg jelentős értéket 
képviselő - tehát nem bőr - fegyverzetre utalhat.19 

A hazai Árpád-kori fegyvertörténeti szókincsben figyelmet érdemel a vassisak, a 
capellum de ferro egy 1252. évi királyi oklevélben való előfordulása.20 A sisak 
kifejezés szószerinti fordítása a XIII. századi „chapel de fer"-nek, német 
Eisenhutnak, az Osztrák Rímes Krónika „isenhouť'-jának, amelyet ha máshonnan 
nem, Villehardouin, vagy Joinville krónikáiból, illetve magyarországi faliképekről is 
jól ismerünk. Szerencsénkre a fegyvertörténeti kutatás azonosította a félgömbös, 
vagy kúpos, több lemezből összeállított vaskalap hazai korabeli képi forrásait, így 
például a süvetei Szent Margit-legenda harcosain, a svábfalvi faliképen, vagy éppen 
a Képes krónika egyik miniatúráján. Felmerül a Joachim Bumke által 
kézikönyvében többször exponált probléma: valóban megtalálható-e a terminus 
mögött minden esetben a megfelelő tárgy? Tény, hogy a páncélos „panceratus" 
értelmezését illetően nem alakult ki egységes értelmezés a XIII. századi 
oklevelekben. Sőt, ha lehet, a körmendiek 1244. évi oklevelének és az 1252. évi 
oklevelek terminusai teljesen eltérőek: 1244: hasta - 1252: lancea, cabatum-lorica, 
galea—capellum de ferro, faretra-arcus et sagittae. Úgy látszik, mivel a kancellária 
nem rendelkezett egységes terminológiával a panceratus, vagy az arma militaria 
pontos fogalmát illetően, tulajdonképpen csak a lándzsa, sisak, íj meglétét szabták 
meg, kiegészítve 1252-ben a pajzzsal (clipeum). Az 1252. évi leírás 
szóhasználatában nyugatiasabb, talán azt tükrözi, ahogyan az udvar látni szerette 
volna a hívásra a királyi zászló alá gyülekező vitézeket. Nem lehet véletlen, hogy 
éppen az 1252. évi oklevél szép példája annak a IV. Bélai törekvésnek, hogy az 
adomány érvényét a katonai szolgálat előírt fegyverzettel való teljesítéséhez kösse. 
Talán precedens értékűnek szánták, s azért vettek be a felsorolásba egy olyan 
keresett terminust, ami azután az egész XIII. században magában áll a 
magyarországi latinságban. Ugyanakkor a vaskalap nem tartozik a szorosabb 
értelemben vett lovagi fegyverek közé, inkább a közönséges katonai fegyverzet 
tanozékának tekinthető, s mint egy egyszerűbb sisakforma, ismertségével valóban 
számolhatunk a XIII. század közepének Magyarországán. : Az oklevelekből persze 
az a következtetés is levonható, hogy a fegyverek felsorolásával inkább csak az 
előírt fegyverfajtákat akarták jelezni, semmint azok pontosabb jellemzőit megadni. 
A királyi hatalomnak nem állhatott módjában részletekbe szólóan megszabni a 
fegyverzet milyenségét, így a hadra kötelezettek maguk dönthettek arról, hogy 
védőfegyverzetük milyen minőségű legyen, fém, vagy éppen bőr alapanyagból 
készüljön. 

Az oklevelekben a loricatus szó 1193-tól, a panceratus 1244-tól több ízben 
előfordul, de a részleteket illetően a páncélhasználatról nem tudunk meg többet, 

18 Régi magyar Glossarium (Szcrk. Berlár ].—Károly L) Bp., 1984. 615. o. 
19 Szentpélery, Regesta ... i m, Nr. 183. (Kiad,: Hazai Okmányiár) Győr, 1873. 5. k., 2. o 
20 Szentpélery, Regesta ... i. m. Nr. 973. (Kiad.: Á. II. G. VU. k.) 342. o. 
21 Kovács i.: Viselet, fegyverek. In: Krisló Gy.: Az Árpád-kor háborúi. Bp., 1986. 258-259. o.; Panciula A.: Viselet, 

legyverek. In: Krisló Gy.: Az Anjou-kor háborúi. Bp., 1988, 240. o. 
22 Bumke, /.: Höfische Kultur, Literatur und gesellschaľt im hohen Mittelaller. 1-2. k. München, 1986. (3 kiad.) 
23 Hoffmeyer: Arms ... i, m, 2. k., 254-257. o. 
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szerencsés esetben a fémpáncél rendkívüli értékéről szerezhetünk tudomást.2' A 
rendkívül szórványos előfordulásokból következtethetünk az elnevezések mögötti 
anyagi kultúrára, annak szintjére is. Kiáltó az ellentét, ha a XIII. századi raguzai 
végrendeletek és források finom megkülönböztetéseket, pontosan megjelölt 
anyagneveket és fegyverfajtákat feltüntető terminológiáját is bevonjuk 
elemzésünkbe. A hazai elbeszélő és okleveles források elnagyolt, nem egyértelmű 
kifejezései arra utalnak, hogy maga a tárgyi és társadalmi valóság is elnagyoltabb, 
kevésbé differenciált volt, mint tőlünk távolabb, például az Adriai-tenger partján. 

24 Loricatusra: Á. U. O. XI. 53.; Szentpétery /.: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp., 1913-1987. 
(Regesta) 2. k., 21. o.; Á. U. O. II. 342. o.; KnauzF.: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Strigonii, 1882. II. k., 72. o.; Á. 
U. O. XI. 372. o.; Á. U. O. VII. 68. o.; Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmaiiae ac Slavoniae. Zagrab, 
1904-1934. III. k., 239. o. Panceratusra körmendi oklevél, Á. U. O. VIII. 246. o.; Á. U. O. VII. 480. o. Zsoldos Attila idézett 
véleményében a soproni vár páncélosait (1269) sem fémből készült páncélingűeknek gondolja. 
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László Veszprémy 

REFERENCES TO ARMOUR AND ARMOUR-CLAD 
SOLDIERS IN CHRONICLES AND DIPLOMAS 

Summary 

The Author of the study surveys the references to armour and armour-clad soldiers in the Hungarian 
Latin sources originating from the time before 1301. Such references can occure in acts, chronicles and 
diplomas equally - as lorica, loricatus, lorica cucuUata, capellum de ferro, etc. The Authour pays special 
attention to the mentionings of armour made of leather and to the occurrence of the expression „miles 
phaleratus" in the 13th century sources with the meaning „armour and/or cover for chargers". After 
having collated the Hungarian sources with manuscripts from Ragusa the Author came to the 
conclusion that the number of the Hungarian sources is relatively small and the rough descriptions in 
them refer to the limited use of defensive armour in Hungary, either of metal or leather. 

László Veszprémy 

LES MENTIONS DE LA BARDE ET DE BARDÉS DE FER DANS LES 
CHRONIQUES ET DANS DES CHARTES 

Résumé 

L'essai donne un aperçu des mentions de la barde et de bardés de fer dans les sources en langue 
latine en Hongrie d'avant 1301. Nous trouvons de telles mentions dans les lois, dans les compositions 
de chronique et dans les chartes également (lorica, loricatus, lorica cucuUata, capellum de ferro). 
L'auteur consacre de l'attention singulière aux quelques mentions de la barde de cuir et à l'explication 
de l'expression du 13e siècle miles phaleratus, la couverture protégeant le cheval, barde. L'étude, après 
le collationnement avec les sources de Raguse, arrive au résultat suivant: les descriptions des armes 
défensives sont rares dans les sources en Hongrie et même si nous trouvons des descriptions, elles ne 
sont pas détaillées, mais bâclées, ce qui montre l'expansion limitée des bardés de fer en Hongrie et 
qu'ils étaient souvent utilisés avec la barde de cuir. 

- 1 1 -



László Veszprémy 

DIE ERWÄHNUNGEN VON PANZERN UND GEHARNISCHTEN RITTERN IN 
DEN UNGARLÄNDISCHEN CHRONIKEN UND URKUNDEN DES MITTELALTERS 

Resümee 

Vorliegende Studie bietet einen Überblick über die Erwähnungen von Panzern und geharnischten 
Rittern in den lateinischsprachigen ungarländischen Quellen vor dem Jahr 1301. Solche kommen 
sowohl in Gesetzen als auch in den Chronikredaktionen oder in Urkunden vor (lorica, loricatus, lorica 
cucullata, capellum de ferro). Besondere Aufmerksamkeit schenkt der Autor einigen Textstellen, in 
denen der Lederharnisch erwähnt wird, sowie der Deutung des Ausdrucks miles phaleratus, der im 13-
Jh. vorkommt. Nach einem Vergleich mit den Quellen aus Ragusa kommt der Verfasser auf die 
Schlußfolgerung, daß trotz der verhältnismäßig geringen Zahl der ungarländischen Quellen die 
wortkargen Beschreibungen der Verteidigungswaffen auf eine beschränkte Verbreitung, mitunter auch 
mit dem Laderharnisch kombinierte Verwendung der Panzer und Harnische hinweisen. 

Л а ело Веспреми 

УПОМИНАНИЯ О ЛЛТЛХ 
И ПАНЦЫРЯХ И ХРОНИКАХ И АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

Резюме 

15 ста тье дастся обозрение упоминаний о латах и панцыряч, слеш иные в отечественных 
источниках на латинском языке до 1301 года. Эти упоминания встречаются и законах, к хрониках и 
в документах (1опса, 1опсаШ5, 1опса сиси11а(а, сареНшп с!е Сегго). Автор уделяет особое внимание 
некоторым упоминаниям, которые можно отнести к кожанным панкырям, а также выражению 
тИе5 рЬа1егаП15, встречавшемуся в 13. веке, что означало кожанное покрывало для зашиты лошади, 
которое можно было истолковывать также как нанцырь. Исследование делает сопоставление с 
рагузскими источниками, и автор приходит к выводу, что венгерские источники относительно 
редки, они встречаются в небольшом числе, и зашиапое вооружение также невозможно описан, 
детально. Сделанные наспех описания указывают на ограниченное распространение ианиырного 
(бронированного) вооружения в Венгрии. И большинстве случаев даются ссылки па совместное 
применение его с кожа иным папнырсм. 
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POLLMANN FERENC 

A SZÖVETSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS NEHÉZSÉGEI: 
OSZTRÁK-MAGYAR-BOLGÁR ELLENTÉTEK KOSZOVÓ ÜGYÉBEN 

I916 TAVASZÁN 

Bevezetés 

Immár egy teljes emberöltő telt el századunk első nagy világégése óta és szinte 
könyvtárnyira tehető a történetével foglalkozó szakirodalom, a történész számára 
mégis még hosszú időre elegendő tisztázásra váró problémát kínál az 1914 és 1918 
közötti viharos négy esztendő. Igaz, a legfontosabb kérdések terén aligha várható 
jelentős, a korábbi álláspontokat alapjaiban megváltoztató felfedezés. Nem így áll 
azonban a helyzet egy egész sor, a szaktudomány által mind ez ideig elhanyagolt, 
vagy csupán kevesebb figyelemre méltatott részletkérdéssel kapcsolatban. 

Természetes dolog, ha a mellékhadszínterek eseményei - minthogy a háború 
menetére viszonylag korlátozott befolyást gyakoroltak - mérsékeltebb érdeklődést 
váltanak ki a korszak történetét kutató szakemberekből. Mindez különösen 
elmondható a balkáni hadiesemények vonatkozásában. Az itt következő dolgozat 
egy olyan - voltaképpen önmagában kétségkívül jelentéktelen - ügyre kívánja 
ráirányítani a figyelmet, amelynek a Nagy Háború történetét feldolgozó sokkötetes 
szakmunkák szerzői sem szenteltek túlságosan nagy teret és tanulmány írására is 
valószínűleg csupán egyetlen kutatót csábított.1 A dualista monarchia és Bulgária 
I916 tavaszán folytatott területi vitája az ügyben érdekelt kortársak publikált 
visszaemlékezéseiben is alig - vagy éppen egyáltalán nem - kerül említésre. 

Nyilván magyarázatra szorul, mi indokolhatná egy ilyen elismerten nem igazán 
döntő fontosságú ügy esetében a megkülönböztetett érdeklődést. Igaz, mindig van 
valami különleges abban, ha egy koalíciós háborúban két szövetséges között a 
viszony annyira megromlik, hogy egy időre a közös ellenség helyett egymás 
térdrekényszerítését tartják legfontosabb feladatuknak. Ennél a körülménynél 
mindazonáltal jóval fontosabbnak tűnik a szóban forgó ügynek egy másik sajátos 
vonása. Nevezetesen az, hogy a kirobbant konfliktus nem önmagában érdekes 
igazán, hanem azáltal, hogy egy egész sor mélyebben fekvő és valójában az ügy 
tárgyáénál lényegesen súlyosabb belső ellentét egymásra hatásának köszönheti 
létrejöttét. A Monarchia és Bulgária között kirobbant viszály tárgya ugyan elsőd
legesen a néhány ezer négyzetkilométernyi koszovói terület feletti fennhatóság 
megszerzése, ám a valódi tét ennél sokkal komolyabb. Ezt pedig egyetlen szóval 
meg lehet nevezni: a presztízs. 

Már a világháború kitörését megelőző két évtizedben megfigyelhető a Monarchia 
külpolitikájában az egyre súlyosbodó belső válsággal küszködő birodalom esetében 
tulajdonképpen nagyon is érthető tendencia: a presztízsszempontok fokozódó 

1 Zhii'ko Awamorslti: Konflikti austro-hungarez-bullgar rrelh Kosovos dhe synimet bullgare per te dalë ne detin 
adrialik pennes té Shqipcrisë (1915-1916), Gjurmime albanologjike, Séria e shkencave historike, III, 1973- 81-120. o. 
Viszonylag részletesen - ám némileg szélesebb aspektusból - ír a konfliktusról a kiváló osztrák hadtörténész, Rudolf 
fcrálxk a.Z alábbi (sajnos csupán kéziratban meglévő) tanulmányában: Militär und Politik in der ersten Jahreshälfte 1916, 
Wien, 1983. 
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érvényesülése. Ez talán a legszembeötlőbb módon az albán kérdés és a skutari 
válság kezelésében nyilvánult meg. A külvilág és még a szövetséges német 
politikusok számára is teljességgel érthetetlennek bizonyult, miért tulajdonít oly 
kiemelkedő fontosságot néhány montenegrói, vagy albán falu hovatartozásának, 
miért nyilvánítja ezek sorsát a birodalom létérdekének - amiért adott esetben még 
háborúzni is hajlandó - a dualista állam? Valójában nem túlságosan nehéz felismerni 
mindezek mögött az egyre inkább beszűkülő külpolitikai mozgástér, a nagyhatalmi 
pozíció gyengülése vagy akár esetleges elvesztése miatti félelem kényszerítő 
hatását. Ebben az összefüggésben a fenyegető tekintélyvesztés következménye 
reálisan aligha felmérhető. Minél inkább valódi tartalmat nyer az a nem is oly rég 
még teljességgel képtelenségnek tűnő kilátás, hogy a Monarchia lesz Törökország 
után Európa következő „beteg embere", úgy fokozódik a birodalmi presztízs 
megőrzésének fontossága. 

A Monarchia diplomáciájának irányítói számára az önálló albán állam meg
teremtésének ügye - a kétségkívül létező fontos stratégiai érdekeken túlmenően -
szinte szimbolikus fontosságot kapott: látszólag ebben az egyetlen problémában 
összpontosult a birodalom valamennyi balkáni érdeke. Természetesen mindez 
együtt járt azzal a veszéllyel, hogy a dualista állam túlzottan exponálja magát az 
egyre inkább nemzetközi jelleget öltő konfliktusban, s ennek következtében saját 
maga növeli meg az ügy tétjét. Ez a hazardírozás 1913-ban a londoni nagyköveti 
konferencián végül is felemás eredményt hozott: sikerült ugyan elérni az önálló 
Albánia létrehozását, ám annak kiterjedése jóval alatta maradt az eredetileg 
tervezettnek és jelentős albán etnikum az ország határain kívül rekedt. Ezen 
túlmenően azt sem lehetett egyértelműen sikernek minősíteni Bécsben, hogy az új 
államalakulat nem Ausztria-Magyarország, hanem mind a hat nagyhatalom 
garanciája mellett jött létre. A világháború azonban új helyzetet teremtett és a 
Ballhausplatzon úgy gondolták, itt az idő az albán probléma végleges rendezésére. 
Ennek megfelelően Koszovó helye természetesen az etnikai alapon létrehozandó és 
osztrák-magyar protektorátus alatt működő új Albániában lenne. Ezt a programot 
veszélyeztette most a szövetséges Bulgária magatartása. 

A szófiai kormányzatnak a szóban forgó ügyben tett lépéseit ugyancsak jelentős 
mértékben presztízsszempontok motiválták. Ferdinánd cár hosszú uralkodása alatt 
mindeddig sikerrel valósította meg azt a kézenfekvő nemzeti programot, amely a 
félsziget valamennyi bolgárok által lakott területének egyesítését tűzte ki céljául. A 
szerencsésen megválasztott pillanatban és a megfelelő oldalon lépett be országával 
a háborúba ahhoz, hogy e program talán legfontosabb részét: Macedónia meg
szerzését valóra válthassa. Miután Szerbia vereségével mindez realizálódott, úgy 
tűnt, hogy a bolgár igények még nagyobb dimenziókat ölthetnek: lehetséges a 
középkor nagy bolgár birodalmának a helyreállítása is, melynek három tenger 
mosta egykor a partjait. Az országgyarapító uralkodó imázsa ugyanakkor nem 
viselte el, hogy katonái olyan földről vonuljanak ki - akár átmenetileg is -, melyet 
fegyverrel hódítottak meg. A konfliktus során bolgár részről gyakorta történt hivat-

2 A bolgár uralkodót a hivatalos osztrák-magyar dokumentumokban következetesen királynak titulálják, feltehetőleg 
így kívánva érzékeltetni, hogy Ferdinándot nem tekintik egyenrangúnak a valódi császárokkal (1. Ferenc József, 
[I. Vilmos, II. Miklós). 
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kozás arra, hogy a Monarchia által kívánt lépések - úgymond - a bolgár uralkodó, a 
bolgár állam, a bolgár nemzet presztízsét sértenék. 

Amennyire igaz a presztízsszempontok dominanciája a konfliktusban érdekelt 
államok közötti viszony tekintetében, nem csekély mértékben megfigyelhető 
mindez alacsonyabb szinten, ha úgy tetszik: személyes vonatkozásban is. Különö
sen szembetűnő az a rendkívül veszélyes rivalizálás, amely a Monarchia külpolitikai 
és katonai vezetése között folyik, és amelyhez a koszovói konfliktus újabb jelentős 
mennyiségű muníciót szolgáltatott. Azt lehet mondani, hogy ez a történet legalább 
annyira Conrad (illetve az AOK, azaz az osztrák-magyar Hadseregfőparancsnokság) 
és Burián (illetve a Külügyminisztérium) közötti mérkőzésről szól, mint Bulgária és 
az Osztrák-Magyar Monarchia közötti területi vitáról. A koncepcionálisan is rend
kívül eltérő felfogást valló vezérkari főnök és külügyminiszter személyes meg
győződése szerint természetesen az összbirodalom érdekeit tartja elsődlegesen 
szem előtt, ám levelezésüket tanulmányozva nehéz szabadulni attól az érzéstől, 
hogy esetenként óhatatlanul előtérbe kerültek náluk bizonyos presztízsszempontok 
is. 

Birodalmi és személyes politikusi tekintély érvényesítése vagy megőrzése vélt 
vagy valós jogok érvényesítésének szándékával keveredve jókora adag gyúanyagot 
képezett, és valóban kevésen múlt, hogy a két szövetséges - a harmadik asszisz
tenciája mellett - egymásnak essék egy olyan zsákmányért, melynek megtart-
hatósága a háború végső kimenetelétől döntő mértékben függött. 

A konfliktus kirobbanása mögött elsősorban a Monarchia alapvető belső és külső 
bajai húzódnak meg. Ezek a problémák természetesen eddig sem számítottak 
ismeretlennek, a kutatás jórészt feltárta mibenlétüket. Az 1916 tavaszán kirobbant 
viszály érdekessége főként abban van, hogy nagyon szemléletesen illusztrálja e 
bajok létezését és részben hatásmechanizmusát. A Monarchia helyzete a központi 
hatalmak szövetségi rendszerén belül nagyon pontosan érzékelhető e konfliktus 
révén: Mindez nyilván komoly tanulságul szolgálhatott a bécsi (budapesti és 
tescheni) döntéshozóknak a birodalom valódi mozgásterének szűkösségére nézve 
csakúgy, mint a Berlintől (el)várható támogatás valóságos értékére vonatkozóan. 

1. A konfliktus feltételei 

1.1 A fizikai tér 
A központi hatalmak és Bulgária között 1915. szeptember 6-án kötött egyezmény 

titkos kiegészítő jegyzőkönyve meghatározta azt a határvonalat, amely az új 
szövetséges számára garantált szerbiai területek kiterjedését rögzíti. Az Ausztria-
Magyarország és Bulgária 1916 tavaszán kirobbant területi vitája során érintett zóna 
az említett vonaltól értelemszerűen nyugatra húzódik, minthogy a konfliktus éppen 
abból fakadt, hogy a szófiai kormányzat menet közben igényt jelentett be mindazon 
területekre, amelyek a Szerbia elleni 1915-ös hadjárat során bolgár'megszállás alá 
kerültek. Ezt pedig - de különösen azt a körülményt, hogy a bolgárok fait accompli 
elé kívánták állítani -- a Monarchia nem fogadhatta el, mivel balkáni érdekeit az 
egyoldalú bolgár lépés súlyosan veszélyeztette volna. 
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Földrajzi értelemben az események színtere tehát a választóvonal által érintett 
területsáv, amely a Morava dunai torkolatától déli, majd délnyugati irányban a két fő 
Morava-ág közötti vízválasztót követve átszeli Szerbiát, Prizrentől délre egy darabig 
a szerb-albán határ mentén halad tovább, végül nagyjából Elbasanig tart. Köze
lebbről tekintve a konfliktus szempontjából azonban eminens jelentősége termé
szetesen a vitatott területnek van, azaz Prizren- Pristina- Djakova- Ipek- Kačanik 
körzetének, röviden: Koszovónak. 

Ez a valamennyi oldalról markáns hegyvonulatokkal határolt régió - a korabeli 
térképek szóhasználatával: a központi medence" - hadműveleti szempontból 
különösen fontos területnek számított. A Balkánnal kapcsolatban természetesen sok 
tekintetben csupán viszonylagos értelemben lehet előnyös feltételekről beszélni, 
mindenesetre a relatíve magasabb népsűrűség, a megművelhető földterület aránya, 
a rendelkezésre álló anyagi erőforrások viszonylagos gazdagsága, ' a terület könnyű 
átjárhatósága, sűrű vízhálózata és jó ivóvize mind jelentős értéknek számított. Nem 
elhanyagolható tényező ugyanakkor Koszovó stratégiai fekvése sem, különösen az 
a körülmény, hogy Közép-Európa és az Égei-tenger közötti összeköttetés hagyo
mányos útvonala: a Belgrád-Mitrovica-Pristina-Kacanik-Üsküb (Skoplje)-Szaloniki 
tengely észak-dél irányban átszeli a medencét. Az ebből fakadó közvetítő szerep 
következményeként a terület gazdasági kötődése nem korlátozódik egyetlen 
szomszédos régióra,1 hanem többoldalú, ami viszont érthető módon megkönnyíti, 
hogy politikai hovatartozása vitatottá váljék. 

1.2. A szereplők 
Ha sorra vesszük az ügyben valamilyen szempontból érintett személyek körét, 

úgy kétségkívül megállapíthatjuk, hogy a történéseknek három olyan valódi fő
szereplője volt, akiknek a tevékenysége az események alakulását döntő mértékben 
meghatározta. Ők mind személyiségjegyeik, mind a döntéshozatali mechaniz
musban elfoglalt pozíciójuk alapján leginkább voltak alkalmasak arra, hogy 
kulcsfontosságú szerephez jussanak. Egyiküknél, a bolgár uralkodónál ez magától 
értetődőnek tűnhet. /. Ferdinánd erősen centralizált hatalmi struktúrájában ter
mészetes volt, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi döntésben a végső szót 
(esetenként alattvalóinak állásfoglalását határozottan felülbírálva) maga az uralkodó 
mondja ki. Némileg más volt ugyanakkor a helyzet az ellentáborban. Az Osztrák-
Magyar Monarchia politikai berendezkedése a dualizmusból fakadóan eleve jóval 
bonyolultabb volt. Mindehhez járult még, hogy az agg császár-király, Ferenc József 
- különösen a háború évei alatt - az információkat már nagyon erősen megszűrve 
kapta. Uralkodói jogainak formális csorbítása nélkül természetesen, de a valódi 

3 Különös módon c viszonylag nem túlságosan nagy térség vizei három különböző tenger vízgyűjtőjéhez tartoznak: a 
Fehér-Drin az Adriába, a Sitnica az Ibaron, a Moraván és a Dunán keresztül a Fekete-tengerbe, míg a Lepenac a 
Vardaron keresztül az Égei-tengerbe ömlik. Strategische Übersicht des österreichisch-ungarisch-orientalischen 
Kriegsschauplatzes, I. Der westliche Teil der Balkanhalbinsel. Wien 1906., 159. o. 

'4 Itt a viszonylagosság egyáltalán nem vonatkozik a rendkívül jelentős ásványkincsvagyonra, különösen a krómércre, 
de a szintén megtalálható rézre, mangánra, ezüstre, ólomra és antimonra sem. Detailbeschreibung des Sandžak Plevlje 
und des Vilajets Kosovo. Wien 1899. 112 o. 

5 A konfliktus egy bizonyos időszakában bolgár oldalról elhangzott az az érv, hogy Koszovó birtoklása Macedónia 
gazdasági fejlődéséhez nélkülözhetetlen. A Monarchia ugyanakkor a létrehozandó albán államot minősítette „élet
képtelennek" Koszovó nélkül. 
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döntések már sokkal inkább a Ballhausplatzon, a tescheni főhadiszálláson, (esetleg 
Budapesten) születtek. Ennélfogva az ügy másik két igazi protagonistája Burián 
István külügyminiszter, valamint a vezérkar főnöke, Franz Conrad von Hötzendorf 
vezérezredes volt. Az említett három főszereplő mellett azonban természetesen egy 
egész sor politikus, diplomata és katona került rövidebb-hosszabb időre kap
csolatba az üggyel. 

Bolgár részről első helyen az uralkodó, 7". Ferdinána említendő. Az ő szereplése 
az ügyben meglehetősen ellentmondásos. Életrajzírói által gyakorta kihangsúlyozott 
politikai éleslátása és ügyes manőverező képessége helyett ebben az esetben 
inkább kicsinyes sértődékenységével és kompromisszumokat elutasító merev
ségével tűnt ki. Igaz, a kínálkozó lehetőséget országa gyarapítására kiválóan 
felismerte és kihasználta, ám az a leplezetlen mohóság, amit ennek során tanúsított, 
uralkodói tekintélyét szövetségeseinek körében inkább rombolta, s a vele szembeni 
bizalmatlanság indokolt voltát erősítette. 

Mindvégig fontos szerepet kapott az események során Radoszlavov minisz
terelnök.7 Közismert szimpátiája a német—osztrák vonal iránt a konfliktus ki
éleződése idején kormányfői posztját meglehetősen ingataggá tette, habár pontosan 
nem lehetett tudni, hogy állandó célozgatásai esetleges lemondására mennyiben ve-
endőek komolyan. A szófiai külföldi diplomaták éltek ugyanis a gyanúperrel, hogy 
esetleg az uralkodó politikai sakkjátszmájának újabb lépésével van dolguk, mellyel 
Ferdinánd voltaképpen a Monarchia döntéshozóira próbál nyomást gyakorolni az 
ügy Bulgária számára kedvező kimenetele érdekében. Az uralkodó titkos 
kabinetjének főnöke, Dobrovic,8 aki ugyancsak a központi hatalmak elkötelezett 
híve volt, szinte végig a háttérben maradt. A katonák között Zsekov gene
ralisszimusz, a hadsereg főparancsnoka, és a cár közvetlen támogatását élvező 
Gancsev alezredes10 kapta a legfontosabb feladatokat az ügyben - utóbbi külö
nösen a bolgár csatlakozás előkészítésében vállalt oroszlánrészt. A konfliktus 
kiélezésében döntő szerepet játszott az egyik legtapasztaltabb bolgár hadvezér, az 
események idején a megszállt Macedónia katonai kormányzója: Petrov tábornok. 

Ami a német szereplőket illeti, első helyen kell említeni Falkenhayn tábornokot,1 

a vezérkar akkori főnökét, akinek a konfliktus megoldásában voltak elévülhetetlen 
érdemei. Mellette kiemelésre kívánkozik a német vezérkar tescheni ki
rendeltségének vezetője, Cramon tábornok tevékenysége. Ő a vitatkozó felek 
közötti közvetítés során eredményesen használta fel az osztrák-magyar vezérkari 
tisztekkel meglévő kiváló kapcsolatait. 

6 I. Ferdinánd (1861. febr. 26-1948. szept. 10.) 
7 Dr. Vaszil Radoszlavov (1852-1929) 
8 Sztrasimir Dobrovic (? - ?) 1894-től 1918-ig Ferdinánd, majd 1924-ig Fia, Borisz legbizalmasabb munkatársa volt. 

1943-ban gégerákban szenvedett, valószínűleg még abban az évben meg is halt, 
9 Nikola Zsekov (1864-1948) 

10 Peler Gancsev (1874. jan. 8-1952) 1915-ben előbb berlini katonai állasé, majd októberlől a háború végéig Bulgária 
teljhatalmú megbízottja a német főhadiszálláson, egyben Ferdinánd cár szárnysegédje. 

11 Racso Petrov (1861-1942) az események idején altábornagy. 
12 Erich Georg von Falkenhayn (1861. szept. 11-1922. ápr. 8.) 1914. szept. 14-től a német szárazföldi csapatok 

vezérkari főnöke, 1915. jan. 20-tól gyalogsági tábornok 
13 August R. von Cramon (1861. ápr, 7-1940. okt. 19) 1915. jan, 27-től a háború végéig teljhatalmú német tábornok 

az osztrák-magyar Hadseregfőparancsnokságnál (Armeeoberkommando, a továbbiakban: AOK), 
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Végül, ha az osztrák-magyar oldal részéről kívánjuk számba venni a 
konfliktusban érintett személyiségeket, érdemes külön említeni közülük a politikai
diplomáciai illetve a katonai vonalhoz tartozókat. Ez a két csoport ugyanis annyira 
markánsan elkülönült egymástól mind az események megítélésben, mind a 
követendő taktikában, s annyira érvényesült közöttük a szakmai szolidaritás, hogy 
külső szemlélő számára időnként úgy tűnik, mintha legalább annyira ellenfélnek 
tekintették volna egymást, mint a bolgárokat. A politikusok közül első helyre 
kívánkozik Burián István báró, ' közös külügyminiszter. Az ő „diplomáciai" 
vonalát kipróbált szakemberek képviselték: Szófiában a kiváló diplomata, 
Tarnowski gróf, Teschenben az AOK-nál lévő külügyminisztériumi kirendeltségen 
Douglas Thurn-Valsassina gróf valamint Friedrich R. von Wiesner lovag,b 

osztálytanácsos. 
A katonai vonal részéről a vezérkar főnöke, Conrad von Hötzendorf1 báró a 

legfontosabb személyiség, míg a szófiai kirendeltségen Laxa ezredes és he
lyettese, Lokar százados áll közvetlen kapcsolatban a bolgár féllel. 

Bármennyire is elkülönült egymástól az említett két csoport, személyes kap
csolatok révén azért természetesen létezett közöttük a hivatalos érintkezésen túl is 
információcsere. Teschenben különösen jó viszony alakult ki a fiatal vezérkari tiszt, 
Edmund Glaise von Horstenau1 és Wiesner között. Ennek eredményeképpen 
kettejük között egyfajta megállapodás jött létre a kölcsönös hírcserére vonatkozóan, 
aminek előnyeit mindketten élvezték. ; 

1.3- A politikai tér 
A szóban forgó konfliktus közvetve, vagy közvetlenül összefüggésbe hozható a 

félsziget legégetőbb problémáival. így különösen a macedón kérdéssel (amely az 
adott esetben a bolgár fél magatartását erőteljesen motiválta), az önálló albán állam 
megteremtésének ügyével (amely a Monarchia balkáni törekvéseinek közép
pontjában állt), valamint az ez utóbbival szoros kapcsolatban lévő koszovói 
rendezés dolgával (amely értelemszerűen az osztrák-magyar-bolgár vita lényegét 
közvetlenül érinti). 

1.3.1. A macedón kérdés 
A macedón kérdés hosszú történetének első szakasza az 1870-es évektől a. 

második Balkán háborút lezáró bukaresti békéig tartott (1913). E korszak folyamán 
a félsziget központi területeinek jövőbeli birtoklásáért három fiatal balkáni 
államalakulat: Szerbia, Görögország és Bulgária folytatott egymással küzdelmet. Az 
itteni szláv nyelvű lakosság részben kialakulatlan nemzeti azonosságtudata, az 
általuk beszélt dialektus szerbhorvát illetve bolgár rokoníthatósága egyaránt meg-

14 Burián István (1851, jan. 16-1922. okt. 20.) 1900. márc. 5-től báró, 1918, máj. 9-től gróf. 
15 Friedrich Richard von Wiesner (1871. okt. 27-1951. nov. 5.) 1914. aug. 8-ától dolgozott a Külügyminisztérium 

tescheni kirendeltségén. 
16 Franz Conrad von I lotzendorf (1852. nov. 11-1925. aug. 25.) az események idején báró, később gróf 
17 Wladimir Laxa (1870. Jan. 21-?) 1911 szept. 24-1916. ápr. 30.: vk. őrnagyi, majd vk. ezredesi rangban a Monarchia 

szófiai katonai attaséja. ' 
18 Edmund Glaise von Horstenau (1882. febr. 27-1946. júl. 21.) 
19 Peter Broucek. Fin General im Zwielicht. Die Erinnerungen Edmund Glaises von Horstenau Band 1,, Wien-Köln-

Graz, 1980. (a továbbiakban: Broucek), 327. o 
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nyerhetővé tette őket mindkét szláv rivális számára. Nem volt esélytelen ugyan
akkor a görög fél sem: számára az ortodox keresztény vallás nyújtott jó esélyeket. 
Az említett korszak végére a három rivális kiszorította a törököket Macedóniából és 
egymás között osztozott a szóban forgó területen. Nem mondható el ugyanakkor, 
hogy mindegyik fél elégedett lett volna a neki jutott zsákmánnyal. A nagy vesztes 
Bulgária lett. Igaz ugyan, hogy az 1877-78-as orosz-török háborút ideiglenesen 
lezáró San Stefano-i béke különösen kedvezményezett helyzetbe hozta, hisz egész 
Macedónia birtokába jutott, ám a nagyhatalmak nyomására az új határokat a berlini 
kongresszus érvénytelenítette és Bulgáriát szerzeményeitől megfosztotta. (A San 
Stefano-i Bulgária határai20 azóta is elérhetetlennek bizonyulnak a mindenkori 
szófiai kormányzat számára.) Az első Balkán-háború előtt Szerbia és Bulgária titkos 
egyezményben előzetesen három részre osztotta Macedóniát, melyek közül egy-egy 
Szerbia illetve Bulgária „vitathatatlan" zsákmánya lett volna, míg a harmadik ún. 
„vitatott" zóna sorsát az orosz cár döntőbíráskodására bízták. Hiába végződött a 
háború a balkáni szövetségesek gyors győzelmével. Közbeszólt ugyanis a nagy
hatalmak érdekellentéte. Ezúttal az Osztrák-Magyar Monarchia Albániával kap
csolatos tervei borították fel az előzetes rendezést. A dualista állam makacs 
ragaszkodása a független Albánia megteremtéséhez arra indította a belgrádi kor
mányzatot, hogy Macedóniában keressen kárpótlást magának az albán kikötők he
lyett. Bulgária mereven elzárkózott a felosztás revíziójától, ám vesztére: hamarosan 
szembetalálta magát előbbi szövetségeseivel (sőt Romániával és Törökországgal is). 
A második Balkán-háború tulajdonképpen semmissé tette a bolgár hódításokat, a 
bukaresti béke pedig rögzítette a lényegében ma is érvényes határvonalat a három 
érdekelt ország között. 

1.3.2. Az albán kérdés és az Osztrák-Magyar Monarchia 
Az 1877-78-as orosz-török háború - amely sok vonatkozásban korszakhatárt 

jelent a Balkán történetében - egyik közvetlen következményeként az albán nem
zettéválás problémája a nemzetközi nagypolitika színpadára került, megszületett az 
albán kérdés. A jelen konfliktus szempontjából ez a probléma elsősorban a 
Monarchia szemszögéből fontos, ezért érdemes röviden áttekinteni a dualista 
államnak az albán ügyhöz fűződő viszonyát. 

Magától értetődik, hogy a Monarchia Albánia-politikája önmagában nem, hanem 
csupán az osztrák-magyar keleti politika részeként kezelhető. Ez utóbbi moz
gásterét az összeurópai nagyhatalmi konstelláció a múlt század utolsó harmadában 
meglehetősen szűkre szabta. A Balkánnal kapcsolatos bécsi elképzeléseknek eleve 
számolniuk kellett azzal a körülménnyel, hogy a Monarchia soha nem volt képes 
kizárólagos beleszólást biztosítani magának a térség sorsának alakításában. Az 
osztrák külpolitika kénytelen volt eltűrni, hogy más, szintén érdekelt hatalmakkal 
osztozzon a balkáni érdekszférák felosztásában. így mindenekelőtt Oroszországgal. 

A hatalmas északi szomszéd nyomasztó erőfölénye a Monarchiát feltétlen óva
tosságra kellett, hogy intse. Ennek következtében az osztrák Balkán-politikában 
régtől fogva létező két tendencia (ti. a status quo megőrzésének még Metternichre 
visszavezethető politikája, illetve a törökök rovására önállóan vagy az oroszokkal 

20 Ezek bolgár vélemény szerint az ország „természetes határai". A San Stefano-i béke aláírásának napja (március 3 ) 
azóta is nemzeti ünnep Bulgáriában. 
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együtt történő területgyarapítás21) bármelyikének hívei mindenképpen kénytelenek 
voltak számításba venni Oroszország magatartását: akár szövetségesként, akár 
ellenségként. 

Bécs és Szentpétervár viszonya a tárgyalt időszak folyamán meglehetősen 
hullámzóan alakult, mindazonáltal végérvényesen csak az angol-német szem
benállás éleződésének függvényében romlott meg. Albán vonatkozásban a két 
érdekelt hatalom egymással szemben tanúsított magatartása természetesen ha
sonlóan alakult. A Balkán nyugati fele a Monarchia érdekszférájába tartozott, ahogy 
ezt számos szerződés (Reichstadt 1876, Budapest 1877, Szentpétervár 1897, 
Mürzsteg 1903) rögzítette. Amikor a cári birodalom Bulgária helyett Szerbiát és 
Montenegrót kezdte favorizálni, közvetve az albán ügyekbe is beavatkozott, jóllehet 
- nem lévén felkészülve a habomra - kénytelen volt visszafogni harcias szö
vetségeseit. 

A Monarchia külpolitikájának irányítói természetesen tisztában voltak azzal, hogy 
Oroszország balkáni terveit eredményesen csupán abban az esetben keresztezhetik, 
ha megfelelő szövetségessel rendelkeznek, amely képes az „északi kolosszus" 
részbeni semlegesítésére. Ily módon Oroszország közvetve is befolyásolta a bécsi 
külpolitikát. Ez a látensen végig meglévő orosz fenyegetés az, ami egyfajta kény
szerpályára állítja a Monarchia Balkánpolitikáját. Minthogy Oroszországgal szemben 
megfelelő támogatást Bécs 1871 után szemmelláthatólag csupán Berlinből várhat, 
kénytelen érdekeit bizonyos mértékig eleve alárendelni a német érdekeknek. 

Németország ugyan Bismarck idejében közismert módon érdektelennek nyil
vánította magát a keleti kérdést illetően, mégis kierőszakolta, hogy az 1879-ben 
megkötött kettősszövetség mellett három évvel később Olaszország bevonásával 
létrejöjjön a hármasszövetség, minthogy Rómától támogatást remélt francia ellen
lábasával szemben. Bécs kénytelen volt tudomásul venni az új szövetséges stá
tuszát, jóllehet Olaszország nyíltan igényt tartott egyes, a Monarchiához tartozó 
területekre (Dél-Tirol, Isztria stb). 

A fiatal olasz imperialista hatalom olyan ügyesen használta ki stratégiai 
kulcspozícióját, hogy öt esztendővel később, 1887-ben már ő szabhatott feltételt a 
hármasszövetség megújításánál. Ausztria, amelynek viszonya a bolgár fölkelés kö
rüli ügyek miatt éppen megromlott Oroszországgal, szerette volna elkerülni egy 
esetleges orosz-olasz együttműködés létrejöttét, beleegyezett egy külön-
megállapodás rögzítésébe , amely később (ez lett a sokat vitatott VII. cikkely) 
belekerült a szövetség alapszerződésébe is. Ennek értelmében Bécs és Róma írásba 
foglalta a kölcsönös rekompenzáció elvét, azaz a felek kárpótlásra tarthattak igényt 
minden olyan esetben, ha a másik egyoldalúan gyarapítja balkáni hódításait. Ily 
módon Ausztria és Oroszország mellett immár Olaszország is teljes jogú érdekelt 
féllé lépett elő a balkáni ügyek eldöntésében. 

Az osztrák külpolitika meghatározó tényezői közül nem maradhat ki az az állam 
sem, amelynek a térségben kétségkívül kulcsfontossága volt, azaz Törökország. Az 
oszmán állammal szemben a Monarchia magatartása meglehetősen ambivalensnek 

21 Diószegi Isi rán. Andrássy és a keleti kérdés 1875-ben. In: Diószegi Islľálľ. A magyar külpolitika útjai Budapest, 
1984.79.0. 

22 Különszerződés Ausztria-Magyarország és Olaszország között 1887. február 20-án Berlinben In: Alfred Franzis 
Pribram: Die politischen Geheimverträge Österreich-Ungarns, Bd.l., Wien u. Leipzig, 1920, 44, o, 

- 2 0 -



mutatkozott: amíg az képes volt a fennhatósága alatt lévő területek ellenőrzésére, 
addig Bécs számára a status quo fenntartásának legfőbb eszköze maradt a török 
uralom megőrzése. Amikor azonban erre a szerepre alkalmatlannak bizonyult, 
akkor fokozatosan potenciális ellenféllé változott, és Ausztriának törekednie kellett 
arra, nehogy külpolitikai aktivitást tükröző lépései idő előtt gyanakvást keltsenek 
Konstantinápolyban. 

Végezetül, bár mint nagyhatalom erről igyekezett nem tudomást venni, meg
határozták a Monarchia Balkán-politikáját a térség népeinek nemzeti mozgalmai is, 
amelyek végső soron kikényszerítették passzivitásának feladását. Igaz, ezek a 
mozgalmak jelentős mértékben az érdekelt hatalmak befolyásának eszközeivé 
váltak. 
. A Monarchia számára az albán területek több szempontból is különleges 

figyelmet élveztek. Stratégiai fontosságuk eléggé nyilvánvaló módon szoros 
összefüggésben áll az Adriai-tengerével. Az Adria, amely hosszanti tengeröbölként 
nyúlik be az Appenini és a Balkán félsziget közé, a mindössze 72 km széles 
Otrantói szorossal kapcsolódik a Földközi tengerhez. Hogy ez a távolság a korabeli 
haditechnika számára mit jelentett, annak érzékeltetésére álljon itt egy adat: 1905-
ben olasz torpedónaszádok a Brindisi és Valona közötti utat - kb. 110 km -
mindössze 2 és fél óra alatt tették meg : Könnyen belátható, hogy az Adria 
kijáratának lezárása potenciális veszéllyé válhatott abban az esetben, ha 
Olaszország mindkét parton rendelkezik megfelelő támaszponttal. Az Osztrák-
Magyar Monarchiának viszont létfontosságú volt, hogy szabad kijáratot biztosítson 
hadiflottájának a Földközi tenger felé, mert egyébként búcsút mondhatott volna 
annak, hogy magát tengeri hatalomnak tekinthesse. 

A bécsi udvarban természetesen az itt tárgyalt időszaknál jóval korábban 
felismerték az albán területek és az adriai kijárat szempontjából nem kevésbé fontos 
Jón szigetek jelentőségét. Már II. József, akinek II. Katalin Oroszországával folytatott 
balkáni együttműködését majd egy évszázaddal később példaértékűnek tekintik 
bizonyos monarchiabeli körök, többek között Észak-Albániára21, majd néhány 
hónappal később Korfu szigetére 5 is bejelentette a Habsburgok igényét. 

A biztonságos adriai kijárat fenntartása nem jelentette ugyanakkor azt, hogy 
ehhez birtokba is kellett venni a kulcsfontosságú délolasz illetve albán partvidéket. 
Már a Velencei Köztársaság sikerrel alkalmazta azt az elvet, mely szerint elegendő 
arra törekedni, hogy a kijárat két szemben lévő partja ne kerüljön egyidejűleg 
azonos vagy azonos szövetséghez tartozó államok kezére. Ily módon a bécsi udvar 
számára az albán partvidék török fennhatósága megfelelő megoldás volt. Amikor 
viszont ez a fennhatóság bizonytalanná kezdett válni, nyilvánvalóan lépni kellett. 
Különösen azután, hogy a fiatal olasz állam hamarosan egyenesen riválisként 
jelentkezett Albánia kérdésében. 

23 Ĺeojx>ld FreUtcrr con Chlumecký. Die Italo Albanesen und die Balkanpoliiik, In: Österreichische Rundschau 5 
(1905), 339. o Idézi: Hamis Dicier Schänder/. Die Albanienpolitik Österreich-Ungarns und Italiens 1877-1908, 
(Albanische Forschungen 9), Wiesbaden, 1971. (a továbbiakban: Schaudert), 18. o. 

2 í Josefund Katharina von Russland, Briefwechsel. (Hrsg. Alfred v. AmellO Wien, 1869, 143-175. o. Idézi: Harald 
Heppner. Österreichische Pläne zur Herrschaft über die Ionischen Inseln In: Balkan Studies, vol. 26., nr, 1, (a 
továbbiakban: Heppner), 62-63, o. 

25 Joseph II und Graf Ludwig Cobenzl. Ihr Briefwechsel (Hrsg. Adolf Beer und Joli, R. ;'. Fiedler) Bd.I. Wien, 1901. 
Dok, 121, 368, o. Idézi: heppner 63 o. 
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Ami Albánia politikai jelentőségét illeti a Monarchia számára, arról el lehet 
mondani, hogy a tárgyalt időszak folyamán egyre inkább fokozódott, annak 
függvényében, ahogy Bécs viszonya a térség szláv kisállamaival a századfordulót 
követően mind feszültebbé vált. Az a motívum, mely szerint Albánia történelmi 
rendeltetése, hogy a ,,szláv expanzióval" szemben megfelelő védőbástyaként 
szolgáljon, nem nevezhető újnak . (Itt még számításba jött az Észak-Albániában 
meglehetősen zárt tömbben élő katolikus lakosság is, amely az ortodox szlávokkal 
szemben szintén alkalmas lehetett valamiféle elhárító szerepre.) Mindenesetre a 
XIX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben, amikor a Monarchia Szerbia és 
Montenegró megnyerésére törekedett, a politikai alkudozások során esetenként 
albánlakta területek felajánlása is felmerült, ami azt mutatja, hogy Bécs érdekei 
ekkor még nem koncentrálódtak kizárólag egy olyan albán állam létrehozására, 
amely lehetőleg valamennyi albán területet egyesít. 

Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban, ki kell térni Albánia gazdasági 
fontosságára is, jóllehet e terület Európa talán legkevésbé ismert része (s való
színűleg az maradt mind a mai napig), így a Monarchia számára inkább a kiak
názatlan lehetőségek földje. Kereskedelmi szempontból a Balkán legértékesebb 
kikötője Szaloniki volt, amelynek megszerzésére Bécs tett is eredménytelen 
erőfeszítéseket. A szaloniki vasút megépülésével aztán az albán partvidék korábbi 
kereskedelmi szerepe is jórészt elenyészett, igaz, ehhez nyilván jelentős mértékben 
hozzájárult a különösen 1908 után egyre bizonytalanabbá váló belső helyzet. 

A Monarchia Albániával szemben tanúsított magatartását lényegében a Balkán 
háborúkig alapjában véve ugyanazok az alapelvek jellemezték, éspedig a kö
vetkezők: 

1. A Monarchia nem akarja bekebelezni Albániát (ezzel szemben szívesen venné, 
ha autonómiát kaphatna). 

2. Ugyanakkor nem tűrheti, hogy különösen a tengerparti területek török 
fennhatóság alól más államok kezére kerüljenek.27 

A fenti alapelvekből is kiolvasható, hogy Bécs számára a különböző albánlakta 
területek nem egyenlő súllyal estek a latba. Ahogy ezt F. Lippich, a Monarchia 
szkutari konzulja 1877-ben megfogalmazta, Bécs elsődleges érdekei Albánia északi, 
főleg katolikusok lakta területeihez fűződnek, ezeket javasolta megszállni.28 Ennek 
megfelelően Andrássy sem talált semmi kivetnivalót abban, ha a Bosznia-
Hercegovina okkupációja miatt nyugtalan Szerbiát és Montenegrót albán területek 
átadásával kárpótolják. Itt természetesen olyan területekről van szó, amelyek nem 
elsődleges fontossággal bírnak Ausztria számára (mint pl. Koszovó). 

Az említett alapelvek érvényessége azután is megmaradt, hogy 1887-től Olasz
ország is bejelentette érdekeltségét az albán ügyekben. Ettől kezdve a két hatalom, 
Ausztria és Olaszország, együttes erővel igyekezett távol tartani minden más újabb 
jelentkezőt a térségtől, miközben egymással békés eszközökkel rivalizáltak. Ennek 

. 26 „Denkschrift über Albanien" von k. und k. Consul F. Lippich, Vienna, 1877. jún.20., Haus-, Hoľ- und Staatsarchiv, 
Wien (a továbbiakban: lIIIStA), l'A XU/256, Türkey I-V., idézi: Slairo Skencli: The Albanian National Awakening 1878-
1912 Princeton, 1967. (a továbbiakban: Skencli), 238. o. 

27 Pl. Andrássy levele a római követnek, Haymerlének. 1878.ápr.26., HHSlA, PA XI, 87, fol.94. Idézi: Schauder 22. o. 
28 „Denkschrill über Albanien" von k. und k. Consul F. Lippich. Vienna, 1877. jún.20., HHStA, PA XU/256, Türkey 

I-V., idézi: Skencli 238. o 
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során a gazdasági behatolás és a propaganda számos eszközét felhasználták 
befolyásuk növelése érdekében.29 

Szembetűnően megváltozott a Monarchia álláspontja az albán önállóság kér
désében az annexiós válságot követő időszakban. A megelőző évtizedekben Bécs 
nem kívánta az albán területek függetlenné válását. Jellemző, hogy a reichstadti 
szerződés III. pontjába kifejezetten Andrássy kérésére cseréltékk fel a jövendő albán 
államalakulattal kapcsolatban a „független" kifejezést ,,autonóm"-ra.~ Ismeretes 
ugyanakkor az is, hogy az albán nemzeti mozgalom vezetőinek követelései között 
is hosszú időn keresztül az autonómia szerepelt, nem pedig a függetlenség. 
Nyilvánvalóan arról van szó, hogy mind Bécs, mind az albán vezetők a Porta által 
nyújtott viszonylagos védettséget többre tartották a féltékeny szomszédok mohó
ságának kitett vadonatúj állam törékeny függetlenségénél. Mindenesetre Ausztria 
álláspontjának megváltozásához jelentős mértékben hozzájárult az általános balkáni 
helyzet számára kedvezőtlen alakulása, jelesül, hogy Szerbia, amely a nyolcvanas 
években még a Monarchia szövetségesének számított, az 1903-as puccs, de még 
inkább az 1905-ben kirobbant vámháború következtében kifejezetten ellenséges 
viszonyba került Béccsel, és egyre erőteljesebb orosz támogatást élvezett. Ily 
módon az osztrák külpolitika számára értelemszerűen egyre inkább felértékelődött 
az albán területek jelentősége, éspedig valamennyi albán területé. Ennek kife
jeződéseként a Monarchia számára a teljes albán etnikum egy államba történő 
egyesítése elsődleges fontosságot nyert. Ebben továbbra is támogatóra talált 
Olaszországban, amely szintén érdekelt volt abban, hogy az albán területek feletti 
jövőbeni uralom kizárólag kettejük között dőljön el. A megszülető Albánia azonban 
nem Bécs, és nem Róma, hanem a hat nagyhatalom közös ellenőrzése alatt jött 
létre. És bár puszta létével megakadályozta Szerbiát abban, hogy kijusson az 
Adriához, valami igaza mégiscsak lehetett Conrad von Hötzendorfnak, aki sokkal 
inkább kudarcnak tartotta a dolgok ilyetén alakulását, mintsem diplomáciai győze
lemnek.31 

A világháború kitörése az albán kérdés vonatkozásában is gyökeresen új 
helyzetet teremtett. Szerbia várható leveretése a bécsi elképzelésekben továbbra is 
központi helyet elfoglaló Nagy-Albánia megteremtésének egyik legfőbb akadályát 
küszöbölhette volna ki, míg Olaszország 1915 májusi színvallása ebben a 
vonatkozásban azzal a kedvező következménnyel járt, hogy a Monarchiának többé 
nem kellett tekintettel lennie a vonakodó szövetséges balkáni érdekeire. A 
cselekvési lehetőségek megnövekedése - illetve annak puszta reménye - ugyan
akkor felerősítette a vitát az új balkáni rendezésről a dualista birodalom legfőbb 
politikai döntéshozói között. Mindaddig nem okozott ez különösebb problémát, 
amíg a hadihelyzet alakulása folytán a vita csupán elméleti síkon folyt. Az 1915 őszi 
illetve 1916 eleji sikeres hadjáratok eredményeképpen azonban Szerbia és Mon
tenegró teljes egészében, Albánia pedig nagyobb részben a központi hatalmak 
megszállása alá került. S bár a Monarchia külügyi vezetése a maga részéről továbbra 

29 Részletesen erről többek közölt: Schauder! i.m.; Leopold ľreilierr mn Chlumecký. Österreich-Ungarn und Halien. 
Leipzig u. Wien, 1937.; Waller Schillner. Die österreichisch-italienische Gegensatz auf dem Balkan und an der Adria. 
Stuttgart, 1936. 

30 Idézi: Schauder!41. o. 
31 Feldmarschali Conrad Aus meiner Dienstzeit, (a továbbiakban: Conrad) Bd.111., Wien, 1922. 692. o. 
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is az „Albánia program" (azaz az etnikai alapon létrehozandó, teljes egészében a 
Monarchia befolyása - esetleg formális protektorátusaként létező - Nagy-Albánia) 
megvalósításáról beszélt, valójában azonban ennek igen komoly ellenzői is voltak.: 

így mindenekelőtt maga Conrad, aki számos alkalommal próbálta meg a külügy
minisztert lebeszélni Albániával kapcsolatos terveiről, mindhiába. 

1.3-3. A koszovói kérdés 
Az 1913-as londoni tárgyalások során az osztrák-magyar diplomácia kénytelen 

volt a stratégiai szempontból jóval fontosabb tengerparti területsávnak az új albán 
államhoz kerülése érdekében a kevésbé értékesnek ítélt koszovói és macedóniai 
területekről lemondani, sőt, a szerbek érdeklődését ezek irányába terelni. így Ko
szovó Szerbiáé lett, ám Bécsben úgy gondolták, hogy csupán átmenetileg. A 
hamarosan kirobbant világháború azután gyökeresen új helyzetet teremtett ezen a 
téren is, lehetővé vált az újabb kísérlet az etnikai alapon megteremtendő Nagy-
Albánia létrehozására, melynek természetesen Koszovó is a része lenne. 

1.4. A szerb hadjárat 
A központi hatalmak 1915. évi balkáni hadjárata - mint a világháború egyik 

lényeges, ha nem is döntő fontosságú része — a hadtörténeti szakirodalomból 
részletesen megismerhető. Igaz, elsősorban az eseményekben konkrétan érintett 
országok történetírása foglalkozik megfelelő alapossággal a történtekkel. A nyugati 
- főként angolszász - feldolgozások viszonylag kevés figyelmet szentelnek ennek a 
hadszíntérnek. Az általánosan ismert nagy könyvsorozatok megfelelő fejezetei33 

mellett seregnyi monográfia is készült az 1915-ös szerb hadjáratról, magyar nyelven 
ugyanakkor mindmáig szinte az egyetlennek számít Nagybaczoni Nagy Vilmos 
munkája.3' 

Maga a hadjárat a vizsgált konfliktus szempontjából különösen három vonat
kozásban érdemel figyelmet: 

a. milyen körülmények között csatlakozott Bulgária a központi hatalmakhoz; 
b. milyen volt a hadjárat alatt a szövetséges hadseregek viszonya; 
c. hogyan jöttek létre a konfliktus kirobbanásáért közvetlenül is felelős vegyes 

megszállású területek. 
1.4.1. A bolgár csatlakozás 
Az események utólagos ismeretében nagyon is logikusnak tűnik, hogy Bulgária a 

központi hatalmakat választotta, hiszen ez a koalíció felajánlhatta a szófiai vezetés 
számára egész Macedóniát, míg az antant még hatalmas kompenzáció ígéretével is 
képtelen volt rábírni Szerbiát a megfelelő engedmények megtételére. A dolog 

32 A Monarchia hadicéljairól tartott 1916. január 7-i közös minisztertanács jegyzőkönyve pregnánsan tükrözi ezt. 
Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1914-1918), Budapest, 1966. A 
kérdést részletesen tárgyalja Szabó Dániel A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok rendszerében 
(1915-1918) című munkájában (Budapest, 1976). 

33 Nagy kár, hogy a M. kir. Hadilevéltárnak a két világháború között publikált tekintélyes vállalkozása (A 
világháború 1914-1918, különös tekintettel Magyarországra és a magyar csapatok szereplésére. I-X., Budapest, 1928-
1942.) a X. kötet megjelenése után Félbeszakadt. Az 1915-ös szerb hadjárat eseményeit tárgyaló részek azonban kéziratos 
formában megőrződtek . Hadtörténeti Levéltár, Budapest (a továbbiakban: I1L) 1755/Tan.sz. 

34 Xagyliaczoiii Xagy Vilmos. Szerbia meghódítása. Események a Balkánon 1915-1918. Budapest, 1928. 
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azonban korántsem volt ennyire egyértelmű. Elvileg mindkét katonai tömbhöz 
történő csatlakozás fontos szövetségessel gyarapította volna az érintett koalíciót, s 
ennélfogva egy ilyen lépés ellenértékét adott esetben meglehetősen magasan 
szabhatták volna meg Szófiában. A két Balkán-háborúban kimerült ország számára 
mindazonáltal egyenlőre kívánatosabbnak tűnt a közvetlen fegyveres fellépéssel 
szemben a jóindulatú semlegesség megőrzése, annál is inkább, minthogy a sajátos 
szituációnak köszönhetően egy ilyen állapot fenntartásának vállalása is konkrét 
területi előnyökkel kecsegtetett. 

A háború kitörése után (1914 augusztusában) Oroszország jegyzéket intézett 
Szófiához: ha semleges marad (azaz nem támadja meg Szerbiát), akkor sor kerülhet 
az 1913-as bukaresti béke felülvizsgálatára: Macedónia bolgárok lakta része 
Bulgáriához kerülne, minthogy Szerbiát Boszniával és Hercegovinával kárpótolnák. 
Szó lehetne még Dobrudzsa visszaszerzéséről is, ha Románia Erdélyt és Bukovinát 
megkapná. A bolgár válasz az ígéretek konkretizálását helyezte a középpontba: 
csak abban az esetben elfogadható az ajánlat, ha a megszerezhető macedóniai 
területek elhatárolása megfelel a bolgár igényeknek, és ha ezt a területet azonnal 
bolgár csapatok szállhatják meg. Ez egyenes beszéd volt, s mivel orosz részről 
kitértek a határozott válasz elől, a nyilvánvaló habozás csak erősíthette azt a bolgár 
meggyőződést, hogy egyelőre érdemesebb várni. 

A központi hatalmak részéről is kezdettől történtek kísérletek Bulgária be
vonására. Itt különösen a Monarchia sürgette a bolgár beavatkozást, míg német 
oldalról inkább Románia megnyerésére törekedtek. Conrad több ízben is hang
súlyozta, hogy Bulgária számára kivételesen kedvező alkalom kínálkozik Szerbia 
leverésére. Egy ilyen akció természetesen nagyban megkönnyíthette volna a 
Potiorek táborszernagy vezette balkáni osztrák-magyar haderő dolgát. Szófiában is 
tisztában voltak ugyanis azzal, hogy a Monarchia az időközben bekövetkezett orosz 
hadüzenet miatt kénytelen meggyengíteni a szerb fronton harcoló erőit. Ezért 
Bulgária látható módon kivárt: csak akkor kívánt csatlakozni a központi hatal
makhoz, ha bizonyos, hogy a Monarchia képes gyors sikert elérni Szerbiában. 
Óvatosságra késztette a szófiai vezetést a rendkívül tisztázatlan bolgár-török és 
bolgár-görög viszony is. Conrad világosan látta, hogy a bolgárok akkor sem mernek 
Szerbia ellen fellépni, ha egyébként a szándék meg is lenne erre, mivel bi
zonytalanok Törökország magatartása miatt. 

Októberben, miután Törökország belépett a háborúba, az antant részéről újabb 
kísérlet történt Bulgária megnyerésére. Az ajánlat kilátásba helyezte török vonat
kozásban az Enos-Midia vonal visszaállítását, valamint Macedóniában a „nem 
vitatott" zóna Bulgáriához csatolását, miközben a „vitatott" területsáv sorsáról a cár 
döntene. Ez lényegében visszatérést jelentett az 1912 márciusi bolgár-szerb 
egyezményhez. Bolgár részről azonban az ajánlat két vonatkozásban is elfogad
hatatlan volt. Egyrészt Radoszlavov miniszterelnök egész Macedónia visszaszerzését 
igényelte, ennélfogva nem érhette be a „nem vitatott" zónával. Másrészt arra a 
kérdésre, hogy vajon sor kerülhetne-e a nevezett területek azonnali bolgár 
megszállására, az antant kitérő választ adott, mondván: nem lenne helyes a hő-

35 Richard von Mach. Aus bewegter Balkanzeit 1879-1918. Berlin, 1928. (a továbbiakban: Macii), 193 sk. o. 
56 Con rad IV., 201 sk, o. 
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siesen harcoló Szerbiát egy ilyen akcióval elkedvetleníteni, majd a háború után 
realizálhatóak lennének a területi változtatások. Nem meglepő ezek után, ha Szófia 
az ajánlatot egyelőre tárgytalannak tekintette. 

November végén Anglia helyezett kilátásba jelentősebb pénzügyi támogatást 
Bulgária számára, ha megtámadja Törökországot. Sir Edward Grey levelére a 
bolgárok elutasító választ küldtek. Ugyanebben a hónapban viszont újrakezdődtek 
a tárgyalások a központi hatalmak és a bolgárok között. Ezek során meg
fogalmazták az alábbi kívánságokat: 

1. egész Macedónia bekebelezése (vitatott és nem vitatott) 
2. a korábban a bolgár exarchátushoz tartozó, jelenleg szerb Nis, Vranja, Pirot 

bekebelezése 
3. közös dunai határ Magyarországgal 
4. ha Románia és Görögország a másik oldalra állna, a bolgár lakosságú területek 

(Dobrudzsa, Serres, Drama, Kavala) megszerzése. 
Mindezekért hajlandó Bulgária semlegességét fenntartani.38 Ez a jóindulatú 

semlegesség egyébként tény volt (fegyverszállítások átengedése Törökország felé). 
December 23-án a Monarchia jegyzékben ismerte el Bulgária igényét mindazon 
szerb területekre, melyekre történelmi és etnográfiai alapon jogot formál, s ame
lyeket saját csapataival elfoglal.'; 

Az időközben sikertelenül befejeződött Potiorek-offenzíva természetesen ala
posan lecsökkentette a küszöbön álló bolgár csatlakozás iránti várakozásokat. Az a 
jelentős presztízsveszteség, melyet a Monarchia 1914 végén a balkáni államok 
körében elszenvedett, nagyban hozzájáailt a későbbi osztrák-magyar-bolgár 
súrlódások kialakulásához. Ha Szófia pragmatikus okokból végül a központi 
hatalmak mellett döntött is, bizalmatlanságát a bécsi politika iránt ettől kezdve az 
osztrák-magyar fegyveres erők iránti mélységes bizalomvesztés is súlyosbította. 

1915 tavaszán a szembenálló koalíciók szándékai Bulgária bekapcsolását illetően 
mit sem változtak. Az antant részéről különösen a Dardanellák ostroma kapcsán 
erősödött fel az igény, hogy Szófiát egy Konstantinápoly elleni akcióra rábírják. 
Azonban sem a bőkezűnek szánt területi engedmények (Enos-Midia vonal, „nem 
vitatott" Macedónia, Serres, Drama, Kavala, Dobrudzsa), sem egy esetleges fekete
tengeri orosz partraszállással való fenyegetés nem érte el a célját. A párhuzamosan 
folyó bolgár-osztrák-magyar-német tárgyalásokat rövid időre megakasztja ugyan a 
májusi olasz hadüzenet, ám még ugyanebben a hónapban Szófia jegyzékben kéri 
Németországot, tegyen formális nyilatkozatot a bolgár területi igények ga
rantálásáról, melyek fejében Bulgária fenntartaná jóindulatú semlegességét. Ennek 
természetesen alapvetően belpolitikai okai vannak: a szófiai kormányzat saját 
pozícióit szeretné erősíteni, egy esetleges későbbi csatlakozást előkészítendő, 

37 Mach 197 sk o. 
38 Uo. 200.O 
39 Uo. 221. o.: ,,D'ordre de son gouvernement le Minisire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique a l'honneur 

de faire connaître à M. Radoslawow Président du Conseil des Ministres de Bulgarie que le Gouvernement austro-
hongrois garantit à la Bulgarie qu'il lui obtiendra après la guerre tous les territoires du Royaume de Serbie sur lesquels la 
Bulgarie possède des droits historiques et ethnographiques et qu'elle aura occupés par ses propres troupes." 
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mondván: az antant mindezekért a területekért az ország aktív bekapcsolódását 
igényli, míg a központi hatalmak beérik a semlegesség megőrzésével.rö 

A gorlicei áttörés kedvező hatást gyakorolt a német-osztrák-magyar blokk 
erőfeszítéseire. Az antant következő (júniusi) ajánlatának elutasítása után július 
közepén a szófia kormányzat végérvényesen eldöntötte, hogy kész csatlakozni a 
központi hatalmakhoz. Ez a fejlemény - párosulva bizonyos vezető német politikai 
körök (főként Bethmann Hollweg kancellár valamint Jagow külügyi államtitkár) 
részéről megnyilvánuló fokozódó nyomással - végül Falkenhayn vezérkari főnököt 
is korábbi álláspontja megváltoztatására késztette.ú Német részről az ügy sikeréért 
folytatott erőfeszítésekben szerepet vállalt a konstantinápolyi német követ meg
bízottja, Hohenlohe-Langenburg herceg, 2 valamint a szófiai német követ, Georg 
Michahelles.43 

Conrad a Szerbia elleni támadás gondolatától egyáltalán nem volt Sokkal 
sürgetőbb feladatnak tartotta az Olaszországgal való gyors leszámolást. Az előző évi 
sikertelen Potiorek-hadjáratok óta a szerb haderő teljes tétlensége lehetővé tette a 
Monarchia számára, hogy a balkáni frontról szinte valamennyi erejét elvonja és más 
hadszíntereken vesse be. 

Bolgár részről a berlini katonai attasé, Peter Gancsev alezredes* kapott teljes 
körű felhatalmazást a katonai tárgyalások lefolytatására. A közvetlen megbeszélések 
végig a német és a bolgár fél között folytak, a Monarchia ezekben semmilyen 
módon nem vett részt. Conrad a maga részéről nehezményezte is, hogy a bolgár 
tárgyalási ajánlat kizárólag Németországnak szólt, nem pedig a szövetség mindkét 
tagjának. ' Tekintettel a sajátos körülményekre, a felek az egyeztetésnek olyan 
formájára kényszerültek, melynél bonyolultabbat keresve sem találhattak volna. 
Falkenhaynra hárult az a feladat, hogy a német célokat és a közvetlen tárgyalásokon 
előterjesztett bolgár igényeket egységes formába öntse, majd az így kialakított 

40 Mach 223. o. 
41 A szakirodalomban korábban uralkodó nézet szerint Falkenhayn kezdettől - és különösen az antant partraszállási 

kísérletétől a Dardanelláknál - határozottan szorgalmazta a Szerbiai elleni újabb támadás megindítását, miközben Conrad 
volt ;,z, aki a balkáni aktivitással szemben a keleti illetve az időközben létrejött olasz front érdekeit messzemenően 
fonlosabbnak tartotta. Ujabban azonban ezt a kérdést sokkalta árnyaltabban bemutató szakmunkák tanúsítják, hogy 
Falkenhayn - bár elviekben elismerte a Törökország felé vezető szárazföldi összeköttetés megteremtésének fontosságát -
Conradhoz hasonlóan az Oroszországgal szembeni sikeres fellépést sokkal lényegesebbnek tartotta, mint Szerbia 
leverését. Wolfgang-Uuv Friedrick Bulgarien und die Mächte 1913-1915, Stuttgart, 1985. (a továbbiakban: Friedrich), 
/Jo/ger Afflerbach: Falkenhayn. Politisches Denken und Handeln im Kaiserreich. München, 1994. 

42 Falkenhayn szerint nagyon pozitív szerepet töltött be a csatlakozás előkészítésében. Erich l'on Falkenhayn: Die 
Oberste Heeresleitung 1914-1916 in ihren wichtigsten Entschließungen. Berlin, 1920. 134. o. Ugyanakkor a helyszínen 
tartózkodó Mach beszámolója nem erről tanúskodik: „Fürst H. hat keinen Eindruck gemacht. Ich hörte sogar von sehr 
zuständiger Seite, daß er kein Verständnis für die Balkanfrage gezeigt habe." Mach 2271. o. 

43 Ő írja majd alá szeptemberben Szófiában a bolgár csatlakozásról készült dokumentumokat. Személye ismeretlen 
okból nem volt kívánatos Ferdinándnak, aki megkísérelte elérni Berlinben a visszahívását, de hiába. Macii 227'. o. 
Michahellesről nem tudni semmi közelebbit, A nemrégiben megjelent bolgár dokumentumgyűjtemény, amely többek 
között a bolgár csatlakozási egyezmény jegyzőkönyvét is közli, nyilvánvalóan tévesen az ismert német politikus, Georg 
Michaelis (1857-1936) életrajzi adatait kölcsönzi neki, BtnrapcKa BoeHHa HcTopHH, TOM Tpera, CO<J)HH, 1986, (Pea. X. 
Xpucmofí), 19. jegyzet. 

44 A balkáni seregcsoporttól a nyár folyamán hat hét alatt 5 hadosztályt és egy hegyidandárt vontak ki. A világháború 
1914-1918, különös tekintettel Magyarországra és a magyar csapatok szereplésére., X. k., Budapest, 1942. 842. o. 

45 Gancsev rangját a források hol alezredesként, hol ezredesként adják meg, ám a katonai konvenció jegyzőkönyvéi 
kétség kívül alezredesként írta alá. Dokumente der Deutschen Politik und Geschichte von 1848 bis zur Gegenwart. 
(Hrsg../. Hohlfeld) II. Band: Das Zeitalter Wilhelms II. 1890-1918. Berlin, én,, 318. o. 

46 Conrad joggal tartott attól, hogy a németek a Monarchia rovására a Balkánon is magukhoz ragadják a vezető 
szerepet, Friedrich 237'. o. 
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javaslatot jóváhagyás végett megküldje Teschenbe Conradnak. A Monarchia ve
zérkari főnöke véleményezte a dokumentumot, amely visszajutván Plessbe újra a 
két tényleges tárgyalófél - Falkenhayn és Gancsev - elé került. A tárgyalások során 
különösen a hadjárat vezetése körül éleződtek ki az ellentétek, minthogy a 
bolgárok ragaszkodtak ahhoz, hogy az egyesített haderő parancsnoka német' 
tábornok legyen. A Falkenhayn által ajánlott Mackensen vezértábornagy személye 
ellen Conradnak végül már nem volt semmi kifogása, ám kikötötte, hogy a 
hadseregcsoport parancsnoka az AOK-tól kapja a parancsokat. Ebben az esetben 
természetesen a Monarchia presztízse forgott kockán, hiszen balkáni ügyekben 
Bécs (és Teschen) a dualista államot tartotta elsődlegesen kompetensnek, még ha a 
jelen esetben más szövetséges államok is részt vesznek a tervezett hadjáratban. 
Német részről ezt a kikötést nem fogadták el, majd hosszas alkudozás után abban 
állapodtak meg, hogy a hadjárat „reprezentatív" vezetése az AOK-hoz kerül, míg a 
„tényleges" irányítást a két szövetséges közösen egyezteti. Ez a megoldás kizárólag 
Németország és a Monarchia között lépett érvénybe, a katonai konvenció szöve
géből - a bolgárok várható ellenállása miatt - az egész kérdés kimaradt. '7 

Bolgár részről mellesleg a csatlakozásnak alaposan megkérték az árát. Területi 
igényeik élén értelemszerűen Macedónia állott, melynek megszerzése valóságos 
nemzeti ügynek számított a balkáni országban. Az 1915 nyarán folytatott tár
gyalásokon Gancsev mind a „vitatott", mind a „vitathatatlan bolgár" zónára be
jelentette országa igényét. A „vitathatatlan szerb" területsáv, amely a Šar Planinától 

r északnyugatra helyezkedett el, s amely tulajdonképpen Koszovót foglalta magába, 
nem szerepelt a bolgár igények között. Augusztus végén a területi kívánságok listája 
Oszerbiának a Moravától keletre eső részével bővült ki. Ezen kívül Bulgária egy 
esetleges román és/vagy görög hadbalépés esetére is rögzíteni kívánta hódításait. 

Burián, aki természetesen szintén figyelemmel kísérte az események alakulását, 
naplójában két helyen is említést tesz a tárgyalásokról. '9 Ezekből kitűnik, hogy a 
Monarchia számára elfogadhatatlan módon a bolgárok „szövetséget"^' ajánlottak a 
központi hatalmaknak, míg Bécs a tervezett hadjáratban való részvétel feltételeit 
rögzítő egyezményt tartott volna kívánatosnak. Egy esetleges szövetség Bulgária 
számára kétség kívül egyenrangú helyzetet teremtett volna a koalíción belül, de ez 
szöges ellentétben állott a Monarchia elképzeléseivel. Ha tehát Szófia a beígért 
területi előnyök reményében csatlakozni kíván Szerbia lerohanásához, ami nyilván 
jelentős mértékben megkönnyíti a hadműveletek lebonyolítását, ám tegye - de ne 
várja, hogy ettől pozíciói hasonlóakká válnak a Monarchiáéihoz. Mondani sem kell 
talán, hogy német részről a leendő új harcostárs helyzetét egészen másként 

47 August ran Cranio»: Unser Österreichisch-Ungarischer Bundesgenosse im Wellkriege Berlin 1920. (a to
vábbiakban: Cramoii), 33 o. • 

48 Később vila alakult ki Bulgária és az Osztrák-Magyar Monarchia képviselői között abban a tekintetben, vajon a 
Morava mint halárvonal hogyan értelmezendő. Bolgár részről a „Morava völgye" kifejezést akként magyarázták, hogy 
abba értelemszerűen beletartozik a túlsó part is. A másik fél természetesen vitatta ezt az értelmezést L Hugo Kercluiauv 
cl ah: Die Militärverwaltung in den von den österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Gebieten. New 
Haven, 1928. 4. o. 

49 Református Egyház Zsinati Levéltára, Budapest (a továbbiakban: REZSL) Burián István naplója, 24. tétel, 1915. 
augusztus 25-i és 29-i bejegyzés. 

50 Méghozzá 15(!) évre szólóan. „A németek és Berchtold hibája" - írja Burián -, ,,hogy a bolgárok »szövetség-et 
akarnak, mire nekünk semmi szükségünk. A fő: nem késleltetni a kat. konvenció aláírását." Burián István naplója, 1915. 
augusztus 25-i bejegyzés. REZSL Burián István iratai, 24, doboz. 
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kezelték. Az egyezmény aláírását követően, mikor vita keletkezett Conrad és a 
német vezérkari főnök között abban a kérdésben, vajon küldjön-e Mackensen a 
német főparancsnokságon kívül az AOK-nak is rendszeresen helyzetjelentést, 
Falkenhayn világosan megfogalmazta a szövetségesek viszonyáról vallott ál 
láspontját. Szerinte ha Mackensen Teschenbe is küldene jelentéseket, akkor ilyen 
igénnyel a bolgárok is teljes joggal felléphetnének. Ha az AOK-nak rosszul esik, 
hogy német részről a Monarchiát egyenlő helyzetűnek ítélik a bolgárokkal, úgy 
vegyék figyelembe, hogy „egy olyan résztvevő, amely vállalkozásunkhoz több, 
mint 150 000 főnyi jó csapatot a leghatékonyabb irányban kiállít és amely újoncként 
természetszerűleg nem szokott még hozzá az együttműködéshez, valóban igényli a 
gondos elbánást. Ettől a megállapítástól a mi viharban edzett kapcsolatunkban 
semmi sem változik."3 

1915. szeptember 6-án végül megszületett a megállapodás Bulgária csatla
kozásáról a központi hatalmakhoz. Három dokumentum készült: egy barátsági és 
szövetségi egyezmény,5 egy titkos záradék és egy katonai egyezmény. A szerződést 
5 évre kötötték. A titkos kiegészítés rögzítette azon területek határát, amelyek 
megszerzését a Monarchia Bulgária számára garantálja. Ezen a téren - szemben a 
szövetség érvényességének kérdésével - a központi hatalmak igazán bőkezűnek 
bizonyultak: valamennyi bolgár kívánságot elismertek. A Szerbiából Bulgáriának 
jutó terület határa északról kiindulva a Morava a dunai torkolatától a nyugati (szerb) 
és déli (bolgár) ágának egyesüléséig, onnan a két ág közötti vízválasztó, majd a 
Črna Gora, a kačaniki szoros, a Šar Planina, azután a San Stefano-i Bulgária határa.5' 
A katonai egyezmény rögzítette, hogy Németország és a Monarchia 6-6, Bulgária 
pedig 4 hadosztállyal vesz részt a tervezett hadjáratban. 

1.4.2. A szövetségi együttműködés nehézségei 
Maga a hadjárat - annak ellenére, hogy a háborús propaganda igyekezett minden 

sikeres mozzanat jelentőségét mérhetetlenül felnagyítani - egyáltalán nem bizonyult 
diadalmenetnek a szövetséges seregek számára. Ahogy a frontok egyre közelebb 
kerültek a Balkán félsziget középső területeihez, úgy váltak egyre elviselhetlenebbé 
az utánszállítási nehézségek, melyeket az őszi időjárás még csak tovább fokozott. 
Részben ennek is köszönhetően a szerb hadsereg teljes bekerítése - amelyre pedig 
a felvonulási tervek alapján kitűnő esély kínálkozott - sem Kragujevác környékén, 
sem később a Rigómezőnél nem sikerült. Itt természetesen nem lehet cél a hadjárat 
eseménytörténetének részletes tárgyalása. A későbbi konfliktus kialakulása szem
pontjából lényegesnek látszik viszont annak kiemelése, hogy a szövetséges 
hadseregek közötti együttműködés a hadműveletek során végig nagyon sok 
problémával járt. Mindez az egymással érintkezésbe kerülő csapatok szintjén 
éppúgy megnyilvánult, mint a legfelső hadseregvezetés tekintetében. Ez utóbbira a 

51 Cramon 33. o. Cramon ezt ;i Falkenhayn-levelet másik művében is idézi, de érdekes módon ott a 150 000 helyett 
100 000 szerepel. August ran Cramon - Paul Fleck. Deutschlands Schicksalsbund mit Österreich-Ungarn. Berlin, 1932. 
112. o. 

52 Bulgaria és a Monarchia, illetve Bulgária és Németország külön-külön egyezményt írt alá, de ezek szövege 
(természetesen a bevezető mondatok kivételével) azonos volt A katonai egyezmény eredeti példánya valamint a 
barátsági szerződés és annak titkos záradéka (utóbbiak francia nyelvű másolatban) megtalálhatóak a bécsi 
Kriegsarchivban. AOK Op. Nr. 15312 . Ugyanitt megmaradt az elválasztóvonalról készült eredeti térkép is. 

53 Tarnowski Burjánnak, Nr,1025., 1915 szeptember 6., RF.ZSL Burián István iratai 15. doboz 
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legismertebb példa az a hosszas vita, amely a hadjárat továbbvitelével, a 
Szalonikinél partraszállt antant haderő elleni fellépés kérdésével kapcsolatban folyt. 
Ebben az esetben a német fél álláspontja állott szemben az osztrák-magyar és 
bolgár állásponttal, s - mint ismeretes - Conrad és Falkenhayn között a véle
ménykülönbségek bizonyos értelemben a nyílt szakításig súlyosbodtak. Az 
úgymond „feleslegessé" vált német hadosztályok kivonására Conrad azzal válaszolt, 
hogy a Kövess féle 3- hadsereget kiemelte a Mackensen hadseregcsoport kö
telékéből és újra az AOK-nak rendelte alá. Ezt a lépést mellesleg Kövess tábornok 
és stábja nagy megelégedéssel fogadta. Amint egy fennmaradt levéltöredékbőP' 
kiderül, a Mackensen hadseregcsoport parancsnokságával meglehetősen nehéz volt 
az együttműködés. Különösen von Seeckt vezérőrnagyról, Mackensen vezérkari 
főnökéről volt Kövessnek rossz véleménye. 

Ami a csapatok közvetlen együttműködését illeti, komoly gondok mutatkoztak a 
szállítás, az elszállásolás és a rekvirálások terén, különösen azokon a helyeken, ahol 
az egyes hadseregek hadműveleti- és hadtápterületei a pontatlan elhatárolás kö
vetkeztében részben átfedték egymást. Conrad november 25-én Falkenhaynhoz 
írott levelében határozottan tiltakozott is amiatt, hogy Mackensen a Mitrovica-Ipek-
Skutari vonal mentén vagy attól északra bolgár csapatokat akar alkalmazni. Az 
osztrák-magyar vezérkari főnök jelezte, hogy az említett vonal a Monarchia 
érdekszférájának határaként tekintendő. A levél hatására Falkenhayn utasította 
Mackensent, hogy különösen Mitrovicába és Ipekbe ne vezényeljen bolgár egy
ségeket.55 

A különböző hadseregekhez tartozó csapatok közötti súrlódások valamennyi 
lehetséges viszonylatban előfordultak: mindhárom fél tele volt panasszal a többiek 
magatartásával kapcsolatban. Egy november végén vagy december elején kelet
kezett Kövess levél, melyet a hadseregparancsnok Mackensennek írt, részletesen 
beszámol arról, hogy a 3- hadsereg kötelékébe tartozó 22. német tartalékhadtest 
katonái hogyan erőszakoskodtak a monarchiabeli bajtársakkal, hogyan rabolták el 
esetenként a tisztek tulajdonát is, hogyan szidalmazzák és fenyegetik fegyverrel a 
közbeavatkozó altiszteket és tiszteket. ' A bolgárokról nemcsak a Monarchia 
katonáinak volt kedvezőtlen véleménye, hanem a németeknek is. A 11. hadsereg 
parancsnoka, Gallwitz tábornok emlékirataiban erről a kérdésről így ír: 

„Segítőtársaim kevéssé voltak elragadtatva a bolgár szomszédokkal való együtt
működéstől. A sikereik nyomán nagyon öntudatossá vált szövetségesek haj
lamosak voltak mostani számszerűleg csekélyebb részvételünket lekezelően 
szemlélni. Nézeteltérések és kételyek keletkeztek a vezénylés tekintetében. A bolgár 
csapatok önkényeskedtek és nem bizonyultak előzékenynek: rendszerint mindent 
lefoglaltak, az őrök kivont szuronnyal a kézben álltak. Kérdezés nélkül haSZ-

Vi „GM von SIeeckt], der G[enera]lst[a]bschef von Mlackensenl scheint vom G|e|b|ier]gskrieg keine Ahnung zu haben. 
Alle Anordnungen waren ohne Rücksicht auf Gelände und Wegverháltnisse basiert. (...) Die leeren Stellen in der 
Glenerall- und Sple/.iallkarlc wurden bei der llleereslgrluppe] für - Ebenen (!!!)" Az 1915 decemberi levéltöredék -
melyei Kövess egy ismeretlen barátjának írt - másolatban megtalálható: HL I.vh, II. 111. 49. doboz: A 3 had-
seregparancsnokság naplója 

55 Der Weltkrieg 1914 bis 1918. (Bearb. im Reichsarchiv), Bd 9., Berlin 1933. 301 sk. o. 
56 A levél másolata megtalálható: 1 IL I.vh, IL 111, 49. doboz: A 3 hadseregparancsnokság naplója 
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nálták a mi frissen telepített kábeleinket, szabad szálláshelyet viszont nem 
adtak. '57 

Mint látható, a bolgárok az előttük a monarchiabelieknél jóval nagyobb te
kintélynek örvendő német katonákkal szemben sem voltak túlságosan barátsá-
gosak. Nyilvánvalóan még rosszabb volt a helyzet ott, ahol közvetlen érintkezésbe 
kerültek egymással bolgár és osztrák-magyar egységek. Ebben a vonatkozásban 
különösen a cs. és kir. 57. gyalogoshadosztály és a bolgár 3. gyalogoshadosztály 
zűrzavaros „szimbiózisa" érdemel figyelmet. Az itteni problémák alapvetően abból 
származtak, hogy a bolgárok a szerb hadsereg üldözése során túlságosan 
előreszaladtak északnyugati irányban, és összekeveredtek a Monarchia egységeivel. 
Ez természetesen nem lett volna túlságosan nagy baj: akár megfelelő átcso
portosítással, akár a ténylegesen választott ésszerű megoldással a probléma 
kezelhető lett volna. A hadseregcsoport parancsnoksága ugyanis úgy döntött, hogy 
az egységek felesleges mozgatása helyett egyszerűen megváltoztatja az érintett 
hadosztályok alárendeltségi viszonyait: november 27-én a bolgár divíziót alárendeli 
a Kövess hadseregnek, az 57. hadosztályt pedig a bolgár 2. hadseregnek. Csakhogy 
hamarosan kiderült, hogy ez a parancs a bolgárok „jóvoltából" végrehajthatatlan: 
nyíltan ugyan nem mondták ki, de a vonakodásukból egyértelműen kiderült, hogy 
eszük ágában sincs - akár csak átmenetileg is - osztrák-magyar kommandó alá 
engedni az érintett hadosztályukat. A fennmaradt naplóadatok tanúsága szerint 
amikor a hadseregcsoport parancsának megfelelően az 57. hadosztály december 21-
én Pristinához ért, még ott találta a bolgárokat, ezért nem tudott bevonulni a vá
rosba. Másnap az odaküldött bolgár összekötőtiszt, Tesmediev hadnagy közre
működésével kettéosztották a települést. A fejleményekre az AOK gyorsan reagált: a 
bolgárok vonakodásának hatására elrendelte, hogy az 57. gyalogos hadosztály 
maradjon továbbra is a Kövess hadsereg kötelékében és vonuljon el Prizrenbe. ; A 
továbbiakban osztrák-magyar részről kifogásolták a bolgár összekötő tisztek feltű
nően tartózkodó magatartását, ami kétség kívül megnehezítette az együttműködést. 
Válaszlépésként hasonló magatartásra utasították a bolgár parancsnokságon lévő 
saját tiszteket. A zavart tovább fokozta, hogy tulajdonképpen senki sem tudta, mit is 
keres a nevezett bolgár hadosztály Prizren-Pristina-Djakova térségében. Mindez jól 
kivehető Wanner vezérkari századosnak, az 57. hadosztálytól a 3- bolgár 
hadosztálynál szolgálatot teljesítő összekötő tisztnek a január 6-i naplóbejegyzésnél 
található jelentéséből. Eszerint mintegy három héttel korábban kapta a bolgár 
hadosztály az 1. hadsereg parancsnokságától azt az utasítást, hogy a 3- osztrák
magyar hadsereg alárendeltségében részt fog venni a Skutari ellen tervezett 
támadásban. Azóta sem újabb, sem ettől eltérő parancs nem érkezett. Ennélfogva a 
hadosztály előkészül a hadműveletre, bár Wannernek az a véleménye, hogy arra - a 
hiányzó hegyi ütegek és a megfelelő ellátás nélkül - egyelőre nyilván nem kerülhet 
sor. E jelentés beérkezését követően értesítette a felettes VIII. hadtestparancsnokság 
az 57. hadosztályparancsnokságot, hogy végre tisztázódott a 3- bolgár hadosztály 
további feladata: a Szaloniki elleni támadáshoz fog hát- illetve szárnybiztosítást 
nyújtani. Ezért nem mennek tovább Skutari felé, hanem továbbra is a Djakova-

57 Max von Galhiitz. Meine Führertätigkeit im Weltkriege 1914/1916, Berlin, 1929. 470. o. 
58 HL I. vli., II. 111. 49. doboz: A3- hadseregparancsnokság naplója, ill. 1836. doboz: az 57gyho. naplója. 
59 A parancs száma: AOK Op. Nr. 19. 433. L.: HL I.vli., 11.111. 1836. doboz: az 57. gyho. naplója, 1915. december 23-
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Prizren térségben maradnak. Alig 4 nappal később azonban a helyzet annyiban 
módosult, hogy a hírek szerint (ezek a VIII. hadtest vezérkari főnökétől származtak) 
a bolgárok mégis elkísérik az 57. hadosztályt, attól délre haladva Alessio ellen.] 

Ezek után már nyilván alig kelthet meglepetést, hogy másnapO) Wanner azt jelenti: 
a 3- bolgár hadosztály feladata előrenyomulni Durazzo felé, miközben a kocsizó 
vonatát kénytelen kerülő úton Monastiron és Elbasanon át előrevinni. A hadosztály 
elvonulása 12-én várható. Nyilván a támadásra való felkészüléssel függ össze az az 
57. hadosztálytól származó hír, hogy a bolgárok Djakova és Prizren környékén az 
összes ott található készletet lefoglalták és amire momentán nincs szükségük, azt 
elszállítják.63 

Ami a konkrét együttműködést illeti, a levéltári anyagban található egy január 5-i 
keltezésű részletes jelentés, " amelyben Wanner százados megpróbálja meg
világítani a bolgárok „tartózkodó magatartásának" okait. Eszerint „a hadosz
tályparancsnok, a vezérkari főnök és a 3- bolgár hadosztály valamennyi vezérkari 
tisztje rendkívül előzékeny, nagyon közlékeny és szinte semmit sem hallgat el" 
előle. A napi beérkező ügyiratok számára „éppúgy rendelkezésre állnak, mint a 
stáb összes többi tisztje számára." Nyilván az iránta megnyilvánuló határtalan 
bizalom jele az is, hogy még a táviratok desifrírozásánál is gyakorta segít. Véle
ménye szerint nincs semmi szándékosság a szomszédoknak küldött hiányos vagy 
hiányzó helyzetjelentések mögött. Arról van szó, hogy a bolgároknál a szol
gálatvezetés nem a Monarchia hadseregénél megszokott pontossággal történik. A 
saját és az ellenséges erők helyzetét, a hadrendeket, a létszámjelentéseket csak 
nagyon hiányosan tartják nyilván. Elrettentő példaként említi, hogy az egész törzs 
mindössze egyetlen áttekintő térképpel rendelkezik. A tisztikar beállítottságáról 
szólva azt állítja, hogy bár a törzstisztek mind Pétervárott végeztek, kifejezetten 
oroszellenesek és „nagyon jó véleménnyel vannak az osztrák-magyar hadsereg 
teljesítőképességéről. Tökéletesen tisztában vannak" - szól a jelentés - „a velünk 
kötött szerződés értékével és egyetlen alkalmat sem mulasztanak el, hogy 
kifejezésre juttassák csodálatukat hadseregünknek az északi- és az Isonzó-fronton 
végbevitt tettei felett. Ha itt-ott, különösen a beszállásolásoknál és a rekvirálásnál 
elő is fordulnak súrlódások, azokért csakis az alárendelt szervek a felelősek, és 
semmiképpen sem a bolgár magasabb parancsnokságok intenciói" - fejeződik be 
Wanner jelentése, amely olyan idilli képet fest a helyzetről, hogy akár bolgár részről 
is fogalmazhatták volna. 

1.4.3- Vegyes megszállású területek 
Miként a fentiekből látható, nem kevés feszültség halmozódott fel 1916 januárjára 

az együttműködő szövetséges hadseregek vezetése és katonái között, ám a helyzet 
hamarosan tovább romlott. Ebben döntő szerepet játszott a vegyes megszállású 
területek léte, mivel a csapatok közötti kényszerű együttélés valóságos melegágya 
volt a különféle vitáknak, súrlódásoknak. Ilyen zónák Koszovó több körzetében is 

60 HLI. vh., II. 111., 1836. doboz: az 57. gyho. naplója, 1916. január6-i bejegyzés. 
61 l i a január 10-i bejegyzés. 
62 Uo. január 11-i bejegyzés 
63 Uo. január 15-i bejegyzés. 
64 HL 1. világháború, 2873. doboz 
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kialakultak, részben azért, mert a hadjárat során a hadseregcsoport parancsnoksága 
nem nemzeti szempontok, hanem a célszerűség alapján jelölte ki az egyes egységek 
hadműveleti sávjait, részben pedig azért, mert a csapatok között az ellenség 
üldözése közben egyfajta rivalizálás alakult ki az egyes települések elfoglalása 
körül. A különböző terepadottságok és az eltérő erejű ellenséges csoportok 
természetesen szintén közrejátszottak abban, hogy - mint arról az előzőekben már 
szó esett - a koszovói medence nyugati felét (a Metoját vagy Metohiját) november 
végén a délről közeledő 3- bolgár hadosztály egységei szállták meg. Ugyanakkor -
még a Mackensen-féle hadseregcsoport kötelékében - osztrák-magyar egységek ér
keztek Pristinába. A konfliktus kiéleződésének idején, amikor a bolgárok tartós 
berendezkedése az általuk megszállt területeken arra enged következtetni, hogy az 
ideiglenes megszállást hódításként értelmezik, a Monarchia hadvezetése ellen
intézkedésként szintén csapatokat vezényel Koszovó fontosabb - és tegyük hozzá 
ekkor már bolgár megszállás alatt lévő - településeire, hogy ekképp demonstrálja a 
jelzett területekre formált igényének fenntartását. Igaz, hogy ezek a csapatok 
csupán gyenge hadtápegységek, hiszen a térségben ekkor nincs erősebb osztrák
magyar haderő. Ez a lépés azonban kétség kívül hozzájárul a helyzet jelentős 
elmérgesedéséhez. 

2. A konfliktus éleződése (1916február) 

2.1. A diplomáciai konfliktus kezdete 
A két érintett hadvezetőség illetve hadsereg közötti súrlódásokból február elejére 

szabályos diplomáciai konfliktus alakult ki, s ezáltal az egész ügy alapvetően űj 
szakaszba lépett. Tulajdonképpen pontosan rögzíthető a változás időpontja: a 
február 6-i dátummal a bécsi külügyminisztériumból a szófiai követségre küldött 
távirat15 jelentette az új szakasz nyitányát. Ebben Burián arról értesítette a Monarchia 
képviselőjét, Tarnowski grófot, hogy „megbízható, az illetékes hadseregcsoport-
pai ancsnokságtól beérkezett jelentés szerint a bolgárok Prizrenben polgári köz
igazgatást létesítenek és evégből megfelelő közegek oda már úton vannak." A 
külügyminiszter utasításának értelmében Tarnowskinak nyilatkozatban kellett 
felhívnia Radoszlavov bolgár miniszterelnök figyelmét az említett eljárásra, 
emlékeztetve őt egyúttal arra, hogy a Bulgáriával kötött titkos szerződésben elfo
gadott határvonaltól nyugatra eső területek a Monarchia érdekszférájába tartoznak, 
és hogy különösen a Prizren-Kačanik-Pristina-Mitrovica térség máris osztrák
magyar fennhatóság alatt áll, ahol katonai szempontból kizárólag a cs.és kir. 
csapatparancsnokság hivatott a parancskiadás jogát gyakorolni. A távirat külön 
instrukciókat tartalmazott a nyilatkozat megtételének mikéntjére vonatkozólag is. 
Eszerint a tiltakozásnak a „legbarátságosabb módon" kellett elhangzania, érzé
keltetve, hogy a nyilatkozó félnek szemernyi kételye sincs a bolgár partner azonos 
felfogása iránt. Ugyanakkor alkalmasnak kellett lennie arra is, hogy a Monarchia 
álláspontjának határozottságát világosan felismerhetővé tegye. 

65 Burián Tarnowskinak, No. 77., 1916. február 6., REZSL Burián István iratai, ló. doboz. 
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Úgy tűnik tehát, hogy Burián végül is eleget tett Conrad ismételt kérésének és 
hajlandónak mutatkozott a - hangsúlyozottan enyhe formában történő - diplo
máciai fellépésre. Valószínűleg közelebb járunk azonban az igazsághoz, ha a kül
ügyminiszter akciójának hátterében nem a vezérkari főnök intervenciójának hatását 
véljük felfedezni. A polgári közigazgatás kiépítése nyilvánvaló módon a bolgárok 
tartós berendezkedésének szándékára utal, ez pedig alapvetően megváltoztatja a 
dolgok állását: az ügy határozott politikai vonásokat nyert, ennélfogva indokolt a 
külügyi vonal bekapcsolódása. 

Burián február 6-i táviratára Tarnowski másnap válaszolt. Mint írta, sikerült 
beszélnie a miniszterelnökkel, mielőtt az az uralkodó kíséretében Plessbe utazott 
volna. A továbbiakat érdemes szó szerint idézni, minthogy később többször is hi
vatkozás történik majd az itt elhangzottakra. Tarnowski nyilatkozatára 

„Radoszlavov úr azt válaszolta, hogy ő a szóban forgó intézkedésekről nincs 
informálva, és hogy polgári közigazgatás létesítéséről Prizrenben, valamint 
megfelelő közegek odaküldéséről semmit sem tud. Ha ilyen intézkedések történ
tek, úgy azok katonai vonalról, mégpedig Petrov tábornoktól Üskübből 
származnak. 
Megjegyeztem, hogy a belügyminiszternek nyilván tudomást kellett erről 
szereznie, és hozzáfűztem azt a kérést, hogy a miniszterelnök a főparancs
nokságot megfelelő értelemben figyelmeztesse. 
Radoszlavov úr azt felelte, hogy érdeklődni fog a belügyminiszternél és beszél 

Zsekov tábornokkal, a kérdés azonban nem érdemli meg, hogy jelentőséget 
tulajdonítsunk neki. Ha egyes bolgár csapat egységek olyan területsavukat 
foglaltak el, melyek a szerződés szerinti határon kívül esnek, úgy ezt egyrészt 
katonai szempontok indokolták, másrészt abban lelik magyarázatukat, hogy 
velünk- azaz barátokkal- van dolguk, ezért úgy gondolták, hogy mindezt nem 
kell nagyon szigorúan venniük. Mellesleg a szerződés szerinti határ átlépése 
abból is származhat, hogy az egyes parancsnokok nem lehetnek tájékozva a tit
kos szerződés által megállapított határvonalról. Mindenesetre biztos lehetek 
abban, hogy az ilyen esetek a végső rendezésre nézve nem prejudikálhatnak, és 
hogy ha elő is fordulnak, úgy mindenféle hátsó szándék nélkül történnek. A 
bolgár kormány semmiféle olyan területre nem tart 
igényt, mely a titkos szerződésben elismert határon 
kívül fekszik . (Kiemelés nem az eredetiben. - P.FJ 
Azt válaszoltam, hogy minderről meg vagyok győződve, és megértem azokat a 
szempontokat, melyekkel a miniszterelnök a szerződés szerinti határ be nem 
tartását magyarázza, ám ezek a polgári közigazgatás létesítését ilyen 
megvilágításban sem indokolhatják. Radoszlavov úr teljesen egyetértett, és még 
egyszer megígérte, hogy a tárgyban informálódni fog.,(<3 

A „lekötelezően elkötelező" határozottságú bolgár reagálás a jelek szerint teljes 
mértékben kielégítette Burián várakozásait, aki ily módon igazolva láthatta saját 
felfogásának helyességét a probléma kezelését illetően. Nem is mulasztotta el, hogy 
mindezt sürgősen érzékeltesse Conraddal, külön felhívva a vezérkari főnök 

66 Tarnowski Burjánnak, No. 123., 1916. február 7. REZSL Burián Isiván iratai, 16. doboz. 
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figyelmét a bolgár miniszterelnök szavainak hangvételére. A jelekből ítélve 
azonban a vezérkari főnök kevésbé hagyta magát impresszionálni a szófiai állásfog
lalás tónusától, mint a külügyminiszter. Bár megelégedéssel nyugtázta a bolgár 
kormányfő szavait, úgy vélekedett, hogy annak előzékeny hangvétele önmagában 
egyáltalán nem garantálja a bolgárok korrekt és előzékeny magatartását. Annál is 
kevésbé, minthogy a legújabb jelentések szerint a konfliktus eszkalálódik, és immár 
kiterjedt bizonyos montenegrói területekre is: a bolgárok Djakovában is hozzáláttak 
a civil közigazgatás kiépítéséhez. A vezérkari főnök - rendelkezésre álló kény
szerítő eszközök híján - újólag a külügy szófiai közbelépését kérte és a fenyegető 
fegyveres konfliktus esetleges kirobbanásáért a maga részéről minden felelősséget 
elhárított. A kérésnek Burián másnap eleget tett: utasította Tarnowskit, hogy az -
hivatkozva Radoszlavov már említett „teljesen korrekt és konciliáns álláspontjára" -
„barátilag emeljen kifogást" a bolgár eljárással szemben. Kilátásba helyezte egyúttal, 
hogy a küszöbön álló bécsi tárgyalásain a témát szóba fogja hozni. 

2.2. A bolgár diplomáciai offenzíva 
Február elején Ferdinánd bolgár uralkodó - akinek kíséretében egyebek mellett a 

miniszterelnök és Zsekov hadseregfőparancsnok is helyet kapott - külföldi lá
togatásra utazott, melynek során felkereste Plessben a német, Teschenben pedig az 
osztrák-magyar főhadiszállást, majd Bécsben nem hivatalos jelleggel fogadta őt 
Ferenc József császár is. 

2.2.1. A bolgár küldöttség Plessben 
A delegáció 9-én érkezett Plessbe. Az itteni tárgyalások különös jelentőséget 

nyertek azáltal, hogy bolgár részről első ízben fogalmazódott meg hivatalos 
formában a titkos szerződésben megállapított határvonal módosításának igénye. A 
Monarchia diplomáciáját természetesen nem érte váratlanul ez a fejlemény, hiszen 
számos jelből sejthető volt már jó ideje, hogy a bolgárok hamarosan előállnak a 
farbával. Nem okozott meglepetést az sem, hogy a várható bécsi elutasítás miatt 
előbb Berlinben igyekeznek majd előzetes támogatást szerezni megnövekedett 
igényeik érvényesítéséhez. A Ballhausplatz időben megtette a. megfelelő ellen
intézkedéseket: a berlini osztrák-magyar nagykövet, Hohenlohe herceg felkérte 
von Jagow német külügyi államtitkárt, hogy „legfelsőbb helyen" tegyen említést az 
Albániával kapcsolatos bolgár igények ügyéről, nehogy Vilmos császárt meg
lepetésként érje, ha a bolgár uralkodó személyes találkozásuk alkalmával esetleg 
szóba hozná a dolgot. Jagow erre ígéretet is tett, bár úgy vélte, hogy Ferdinánd 
legfeljebb bizonyos határmódosítások tervét fogja előadni, de aligha említi majd a 
korábban már felmerült albán-bolgár perszonálunió kérdését. Hozzátette mind-

67 Burián Thurnnak, No. 682., 1916. február 10. REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
68 Thurn Buriánnak, No. 8906., 1916. február 9. Magyar Országos Levéltár Filmtára (a továbbiakban: OL Filmtár) W 

961 |= HHStA PA I, Liasse Krieg, Kart, 874]. 
69 AOK Op, Nr. 21.442, 1916. február 11., OL Filmtár W 96l. 
70 Burián Tarnowskinak, Nr. 85., 1916. február 12., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
71 A vendéglátóknak a jelek szerint nehézséget okozott a kétnaposra tervezett program kitöltése, ezért vegyes 

érzelmeket váltott ki a látogatás időtartama. Végül egy őstulokvadászaltal sikerült az időzavart feloldani. Hohenlohe 
Buriánnak, Nr. 48., 1916. február 5., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
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ehhez, hogy szívesen fogadna tájékoztatást az Albániát illető osztrák-magyar 
elképzelésekről, amelyek ismeretében alkalmasint tehetne bizonyos szolgálatokat a 
dualista államnak, minthogy hatékonyabban tudná támogatni külpolitikai törek
véseit. 2 A szükséges információkat Burián haladéktalanul meg is küldte.73 ,,Az 
albán probléma kezelésénél abból a felfogásból indulok ki - írta a külügyminiszter 
-, hogy az albán nép nem csekélyebb mértékben hivatott ill. képes az önálló létre, 
mint a többi balkáni nép, és hogy a londoni nagyköveti konferencián megkísérelt 
megoldás kudarca nem lényegi, hanem csupán véletlen körülményekre vezethető 
vissza. Ez utóbbiak közé sorolom én a mesterkélt és internacionalizált kormányzati 
formát, mindenek előtt azonban azt a kétszínűséget, mellyel Olaszország a prob
léma kezelésénél közreműködött.'! 

A plessi tárgyalások a várakozásoknak megfelelően zajlottak. Ferdinánd mind a 
német uralkodó, mind Jagow külügyi államtitkár előtt szóba hozta az albán kérdést, 
nem tett ugyanakkor említést országa területi igényeiről ilyen vonatkozásban. A 
tárgyalások során a bolgárok olyan önálló albán állam megteremtése mellett 
foglaltak állást, amelynek mohamedán (alkalmasint török) herceg kerülne az élére. 
Jagownak mindazonáltal az volt a benyomása, hogy nem kerülne túlzottan nagy 
fáradságba Ferdinándot erről az ideáról lebeszélni. 

Ami Szerbiát illeti, a bolgár uralkodó jelezte, hogy országa igényt tart bizonyos, a 
szerződésbeli határon túlmenő területgyarapodásra, amelynek révén Prizren és 
Pristina is bolgár fennhatóság alá kerülne. Mindenesetre akár a közbenjárásnak 
köszönhetően, akár egyéb okokból a bolgárok kívánságait német részről udvariasan 
végighallgatták ugyan, ám támogatás helyett Bécshez utasították őket.7 

2.2.2. A bolgár küldöttség Teschenben 
Ferdinánd nevezetes tescheni látogatásáról nem csupán a levéltárak által meg

őrzött dokumentumok révén lehet tudni: megemlíti visszaemlékezéseiben Cramon 
tábornok77 és részletesen ír róla Glaise von Horstenau is. Minthogy azonban 
egyikük sem vehetett részt a legfelsőbb szintű megbeszéléseken, vajmi keveset 
tudhattak a tárgyalásokon ténylegesen elhangzottakról. (Ennek ellenére különösen 
az utóbbi rendkívül szemléletes képet fest a programban szereplő események egy 
részéről.) Az említetteken kívül számításba jöhet még a vezérkari főnök feleségének 
visszaemlékezése: Gina Conrad von Hötzendorf grófnő79 kétség kívül első kézből 
nyerhette értesüléseit, ám emlékezte nem bizonyult pontosnak. 

Annak ellenére, hogy a budapesti Hadtörténeti Levéltár aktái közt megtalálható a 
bolgár uralkodó látogatásának - tervezett - részletes programja,80 a tescheni esemé
nyek történetét mégsem lenne könnyű teljes pontossággal rekonstruálni. Szinte 

72 Hohenlohe Buriánnak, Nr. 42., 1916. január 31., OL Filmtár W 961. 
73 Burián Hohenlohénak, Nr. 44., 19l6.február 2., OL Filmtâr W96l. 
74 Larisch Buriánnak, Nr. 56., 1916, február 13., REZSL Burián István iratai, ló. doboz. 
75 Uo. 
76 Burián naplója, 1916. február 12-i bejegyzés, REZSL Burián István iratai, 25. doboz. 
77 Cramon i.m. 
78 Broucek i.m. 
79 Gina Gräfin Conrad von Hötzendorf. Mein Leben mit Conrad von Hötzendorf. Leipzig, 1935. (a továbbiakban: 

Gina Conrad). 
80 HL I. vh. II. 102. AOK 3. doboz Res. Nr. 40. ex 1916. 
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bizonyosra vehető ugyanis, hogy a tényleges napirend menet közben meg
változott.81 

A látogatást különösen emlékezetessé tette a bolgár uralkodó és Conrad között 
kialakult súlyos összezördülés. Bár a felek az elutazás előtt - úgymond - kibé
kültek, Cramon szerint az AOK Ferdinándnál hosszú időre kegyvesztett lett: az 
uralkodó haragja a főparancsnokság iránt még akkor is megmaradt, amikor pedig az 
ügyben érintett tisztek már egész más beosztásban szolgáltak.82 

A tescheni látogatásról figyelemre méltó bejegyzés található Burián naplójában is. 
A külügyminiszter február 13-i keltezéssel egyebek között a következőt írta: 3 

„.. .Teschenben már felrobbant a bomba. A bolg. előadták követeléseiket. Súlyos 
összekoccanás Conrad, Zekojf, Radoszlavoff közt. Király fenyegetőzött, hogy nem 
megy Bécsbe, stb. Végre lecsillapultak s jönnek. " 
Kérdéses lehet, vajon milyen „bomba" felrobbanására célzott Burián. A bolgár 

területi igények létezéséről jóval korábban tudnia kellett, hiszen már a bolgár 
delegáció plessi látogatása előtt is számos jelből látható volt, hogy az újdonsült 
szövetséges a maga által igényelt szerződésbeli határvonal módosítására készül -
éspedig nemcsak Koszovóban. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány példa: 

Maga Burián egy 1915- december 24-én kelt, Tarnowskinak szóló táviratban arról 
írt, hogy katonai körökben az a benyomás alakult ki: a bolgárok további rész
vételüket a balkáni hadműveletekben újabb területi koncesszióktól teszik majd 
függővé.81 Hasonló értelmű jelzés található - ezúttal bizonyos albán területek 
vonatkozásában - a külügyminiszter 1916. január 16-i táviratában is.83 Ugyanezen a 
napon Tarnowski arról értes'ítette Buriánt, hogy a bolgárok különösen érdeklődnek 
a Semendria-Nis vasútvonal iránt. A dolog érdekessége abban van, hogy a nevezett 
vasút legnagyobb része a Morava balpartján - azaz nem a Bulgáriának jutatott 
területen - található.86 

De ugyanilyen értelemben kellett értékelnie a külügyminiszternek azokat a 
jelentéseket is, melyek szerint a bolgárok civil közigazgatást építenek ki (azaz 
nyilvánvalóan tartósan berendezkednek) a szerződés szerinti határvonaltól nyugatra 
eső és általuk korábban megszállt területeken. Erről - mint láttuk - hivatalosan 
február első napjaiban értesült, nem hivatalosan azonban már jóval korábban tudnia 
kellett róla: még a magyarországi napi sajtó is beszámolt arról, hogy Prizren és 
Pristina máris bolgár közigazgatás alatt áll. 

81 A Teschenben történtekre értékes információkkal szolgál Rudolf Kundinann (1869. okt. 6 - 1934, okt. 4.) 
alezredesnek, Conrad segédtisztjének gyorsírásos naplója, amelynek nem teljes (és amint azt Rudolf Jefábek 
megállapította; nem egészen pontos) gépelt átirata megtalálható a bécsi Kriegsarchivban (Kriegsarchiv, Wien la 
továbbiakban: KAI NL B/15:2) ill, a budapesti Hadtörténeti Levéltárban is (HL l.vh. 11.102, 38. doboz). 

82 Cramon 49 o. 
83 Burián naplója, február 13-i bejegyzés, REZSL Burián István iratai, 25. doboz A Burián-naplónak az üggyel 

kapcsolatos bejegyzéseihez 1. még: PottmallH Ferenc-, Burián és a „bolgár differencia" 19l6-ban. In: Korok, régiók, 
társadalmak. Tanulmányok Gyimesi Sándor 60. szülelésnapjára (Szcrk. Kulcsár Árpád és Szulovszkv János), Budapest, 
1994. 231-242. o. 

84 Burián Tarnowskinak No. 772., 1915. december 24. REZSL Burián István iratai, 15. doboz 
85 Burián Tarnowskinak, szám nélkül, 1916, január 16. REZSL Burián István iratai 16, doboz. 
86 Tarnowski Buriánnak No. 55., 1916. január 16. REZSL Burián István iratai 16. doboz, 
87 Az Esi. 1916. január 25., 7. o.: „Prizren és Prislina bolgár közigazgatás alatt". 
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Valószínűnek látszik tehát, hogy a Burián által említett ,,bomba" nem a bolgár 
igények bejelentésére, hanem azok várható (és Conrad hajlíthatatlan álláspontját 
ismerve nagyon is várható) elutasítására, illetve az ebből következő összeveszésre 
vonatkozott. 

Az eseményekről származó, kétségkívül legmegbízhatóbb beszámolókat Thurn 
gróf korabeli jelentései képezik. Az ezekből nyerhető információk néhány ponton 
eltérnek ugyan az említett különféle visszaemlékezésekben szereplő állításoktól, de 
nyilvánvalóan nem lehet vitás, hogy a gyarló emberi emlékezettel szemben a 
tényeket „an Ort und Stelle" rögzítő diplomata szavai számítanak hitelesnek.88 

Ami a nevezetes összeveszést illeti, arra minden valószínűség szerint már 
Ferdinánd és Conrad első találkozásakor sor került. A bolgár delegáció az előzetes 
program szerint február 11-én délután érkezett az udvari vonattal Teschenbe. A 
Frigyes főherceg hadseregfőparancsnoknál tett látogatás után a bolgár uralkodó és 
kísérete felkereste az AOK-t az Albrechtsgymnasium épületében. Glaise von 
Horstenau visszaemlékezései szerint 

„a folyosói bemutatás után (..Ja cár bement Conradhoz az irodába. Ott történt 
a nagy szerencsétlenség. Az éppen befejeződött balkáni hadjárat eseményeit 
beszélték meg. A cár azon égető óhajára, hogy Prizrent és Pristinát saját 
csapataival szállhassa meg, Conrad némiképp szükségtelen módon határozott 
nemet mondott. (...) A cár dühtől lihegve hagyta el az AOK-t (...). 
A balul sikerült látogatást követően került sor a program szerinti filmvetítésre,91 

majd a diner után Conrad, Radoszlavov és Zsekov újra tárgyalóasztalhoz ült (később 
csatlakozott hozzájuk a bolgár uralkodó is). Ha az előző találkozásra Ferdinánd 
váratlanul heves érzelmi reakciója nyilvánvaló módon rányomta a bélyegét, úgy ez 
alkalommal már lehetőség nyílt arra is, hogy a felek kifejthessék álláspontjukat. A 
Buriánnak küldött beszámolójában Conrad keserűen állapíthatta meg, milyen 
helyesnek bizonyult az a sejtése, hogy Bulgária egészen határozott területi igé
nyeket támaszt Prizren, Ipek, Pristina és a Rigómező térségére. Valószínűleg ez a 
dokumentum az első, ahol az osztrák-magyar vezérkari főnök hangot adott később 
állandóan visszatérő vélekedésének, mely szerint az egész konfliktus kialakulása 
azáltal vált lehetségessé, hogy a bolgárok csatlakozását rögzítő szerződést annak 
idején pontatlanul fogalmazták meg. Bulgária ti. azt használja ki, hogy az 1915. 
szeptember 6-i egyezményben csupán a bolgár területi igények határát rögzítették, 
de sehol nem szerepel a szövegben, hogy a kijelölt határvonaltól nyugatra eső 

88 Különösen érdekes lehetőséget kínálnak a memoárírói emlékezet működésének tanulmányozására a tescheni 
látogatás körülményeiről szóló beszámoló Gina Conrad von I lötzendorf grófnő visszaemlékezései. {Gina Conrad 152— 
151 o.). A legnagyobb eltérés 'l'liurn jelenlései és a grófnő szavai közöli a delegáció Teschenből történő (később 
ismertetendő) elutazásával kapcsolatban tapasztalható. Frau Conrad szerint a cár délben utazott el Bécsbe és maga 
Conrad is elkísérte az udvari vonaton egészen Cinjecig, csak onnan fordult vissza. Thurntól viszont tudható, hogy az 
udvari vonat még éjfélig (!) a lescheni állomáson maradt. Thurn Buriánnak, Nr. 875., 1916. február 14., RF.ZSL Burián 
István iratai, ló. doboz. 

89 Ferdinánd udvari vonatáról van szó, amely a látogatás során a delegáció éjszakai szálláshelyéül is szolgált. A 
bolgár uralkodó közismerten rajongott a vonalvezetésért, gyakran vállalkozott az udvari szerelvény irányítására is. Olló 
Ernst: Zwölf Monarchen im Exil, Wien, 1932. 112, o, 

90 Broucck 365 sk. o. 
91 Karl Kraus Az emberiség végnapjai 2. felvonása 28, jelenelében megörökítene az emlékezetes mozielőadást, V, ö.: 

Broucck 366. o. Egyébként Kundmann naplója szerint másnap is volt filmvetítés. KA NL B/15:2, 1916. febr. 12-i 
bejegyzés. 
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területekre a Monarchia bármilyen formában is igényt tartana, s azóta sem történt 
részéről ilyen értelmű állásfoglalás. Nem egyértelmű mindazonáltal, hogy ilyen, 
vagy ehhez hasonló bolgár érvelés a jelenlegi tárgyaláson ténylegesen is elhang
zott-e. Conrad beszámolójának szövegéből ugyan erre is lehetne következtetni, 
ám a későbbiekben a bolgár fél - jóllehet számos kísérletet tesz a szerződéssel 
össze nem egyeztethető eljárása megmagyarázására - ezt az érvet nem használja fel. 

Mielőtt még Ferdinánd csatlakozott volna a tárgyalás résztvevőihez, Conradnak 
sikerült némi eredményt elérnie: Djakova vonatkozásában Radoszlavov ígéretet tett 
,,a félreértések azonnali megszüntetésére".;: Ez osztrák-magyar olvasatban azt 
jelentette, hogy a bolgárok kiürítik a kétségkívül montenegrói területen lévő várost, 
hiszen rá a szerződés semmiképpen nem vonatkozhatott. Annak ellenére, hogy 
minderre áprilisig (azaz a konfliktus átmeneti feloldódásáig) nem került sor, a 
külügyi vonal sokáig precedens értékűnek tekintette a fenti ígéretet. 

Ferdinánd bekapcsolódása a tárgyalásokba vélhetőleg újra feszültebbé tette a 
hangulatot, minthogy az uralkodó a bolgár igényeknek „egészen határozott kife
jezést" adott. Ő mellesleg egy új érvet Js bevetett, azt állítván, hogy a vitatott 
terület lakosságának nagy része bolgár Ezt Conrad kétségbe vonta, ám való
színűleg nem volt igaza. Tény, hogy az 1905/1906-os török népességi statisztikák 
szerint a koszovói vilajet (amely nem teljesen azonos a szóban forgó régióval) 
területén élő lakosság mintegy 40 %-a bolgár volt. Figyelembe véve a Balkán
háborúk következményeként nagy valószínűséggel bekövetkezett migrációt, 
feltételezhető, hogy a vizsgált események idején még mindig jelentős bolgár 
népesség élt az adott területen, amely azonban semmiképpen sem alkotott több
séget. 

A következő nap folyamán folytatódtak a tárgyalások. Conrad találkozott 
Zsekowal, aki ígéretet tett arra, hogy a bolgár egységeket nyomban kivonják az 
időközben megszállt Elbasanból, mihelyt oda az osztrák-magyar csapatok meg 
érkeznek. Az ígéret azonban - mint később kiderült - csupán ígéret maradt: Elbasan 
kiürítésére majd csak az április 1-i egyezmény alapján kerül sor. 

A látogatás harmadik napján a feszült hangulat továbbra is megmaradt. A délelőtti 
mise után a bolgár uralkodó Thurn grófot tisztelte meg bizalmával, akinek beszá
molója szerint Ferdinánd 

„keserű szavakkal panaszkodott Conrad báró magatartása miatt, aki az ő 
ellenségének bizonyult. Országa presztízsének ártana, ha az elfoglalt területeket 
visszaadná; az esetleges ilyen irányú követelést saját személye elleni sértésnek 
venné. Ezen a ponton célzott egy esetleges fegyveres összeütközés lehetőségére. Ő 
gyermeki bizalommal jött ide és most ezt kell megélnie. Most csupán egy dologra 
tud gondolni: hogyan tudna a leggyorsabban elutazni, s azt kérdi magától, 
lehetséges-e ilyen körülmények között Bécsbe utaznia. 

92 AOKOp. Nr. 21.481, 1916. február 12., OL ľilmtár W96l. (Kiemelés tőlem - P. F.) 
93 Uo. 
94 Uo. 
95 Uo. 
96 Kemal II. Karpát. Ottoman Population 1830-1911 Tlie University oľ Wisconsin Press, 1985 167. o. L. még: 

Polhnann Ferenc. Az önálló albán államiság megteremtésének demográfiai hátteréhez. In: Gazdaság, politika, kultúra 
Tanulmányok Kelet-Közép-Európa történetéből, (Szerk : GyimesiSándor), Budapest, 1992. 135-145. o. 
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Igyekeztem a királyt lehetőség szerint megnyugtatni. Rámutattam, hogy a területi 
kérdésekről létezik egy szerződés, és hogy amennyiben Bulgária ezeken túlmenő 
kívánságokat táplál, úgy azok nyugodt és barátságos tárgyalások alapját 
képezhetik. Nincs semmi ok a mi álláspontunkat «személyes sértésként» felfogni, 
mivel nálunk senki sem gondol arra, hogy Bulgáriának akár presztízsét tekintve, 
akár más módon kárt okozzon. A király azonban nemigen figyelt az érveimre 
C).'97 

Végül azután Frigyes főhercegnek sikerült Ferdinándot lebeszélnie az azonnali 
elutazásról, sőt, a bolgár uralkodó ,,az iránta érzett barátságból" még a bécsi utazás 
abszolválására is ígéretet tett.98 Mindenesetre az elutazással való fenyegetőzés 
bizonyára csupán az uralkodó fellépésének teatralitását volt hivatva fokozni: a 
háromnaposra tervezett látogatás nagyobbik része már lezajlott. A program 
fennmaradó része (ebéd, vasúti kirándulás - ez valószínűleg az előző napról került 
át -, hivatalos búcsú és elutazás) lényeges szerepet aligha kaphatott. Ami pedig a 
Ferenc Józsefnél teendő látogatás esetleges lemondását illeti, erre a bolgár uralkodó 
komoly formában nyilvánvalóan nem is gondolt. 

Thurn grófnak a történtekről beszámoló tescheni jelentései a bécsi külügy
minisztériumban meglehetős értetlenséget váltottak ki. Erről tanúskodik az a tele
fontávirat, amelyet február 13-án este küldtek a főhadiszállásra a minisztérium 
képviselőjének. °° Eszerint Burián küszöbön álló tárgyalásai előestéjén hiteles felvi
lágosítást szeretett volna kapni arról, voltaképpen milyen követelést támasztott 
Conrad a bolgár tárgyalópartnerekkel szemben. Thurn jelentéseiből ugyanis az a 
benyomás alakult ki a Ballhausplatzon, hogy a cs. és kir. vezérkari főnök a bolgá
rokat az általuk jogosulatlanul megszállt területek katonai kiürítésére szólította föl. 
A hivatkozott telefontávirat megfogalmazója (valószínűleg Musulin báró) rámutat 
arra, hogy ilyesmiről Bécs és Teschen között nem volt szó, azaz Conrad lépése előre 
nem egyeztetettnek minősül. Mindezideig az AOK csupán arra kérte fel a 
külügyminisztériumot, hogy a bolgár polgári közigazgatás kiépítése ellen tilta
kozzon a szófiai kormányzatnál, ami meg is történt. Ami Djakova, Prizren stb. 
bolgár megszállását illeti, ennek a távirat szerint a nevezett terület jövőbeni sorsát 
illetően éppoly kevéssé van prejudikáló szerepe, mint az esetlegesen létező katonai 
vagy hadtáp-közigazgatásnak. 

A válasz gyorsan (még azon az este) megérkezett.101 Ebben Wiesner továbbította 
Conrad részletes - szóbeli és írásbeli - tájékoztatását a bolgárokkal folytatott 
tárgyalásairól. A szóbeli válasz rezüméje a következő: 

„Djakova, Prizren és Pristina bolgár csapatok által történő jelenlegi meg
szállásának kérdést, valamint a nevezett területeken kiépítés alatt álló bolgár 
közigazgatás kérdését - mint másodlagos kérdéseket - nem vetettem fel, ezzel 

97 Thurn Buriánnak, Nr. 871., 1916. február 13., RĽZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
98 Uo. 
99 Kundmann naplója arra is Tényt derít, mikor is hagyta el a bolgár küldöttség vonata Teschent: 14-én hajnali 0 óra 

2 perckor, mivel Ferdinánd - rendkívül babonás lévén - semmiképpen sem akart 13-án útra kelni. KA NL B/15:2, 1916. 
február 13-i (második) bejegyzés. 

100 Musulin C?) Thumnak, Nr. 677., 1916. február 13., OL Filmtár W 961. 
101 Wiesner Buriánnak, szám nélkül, 1916. február 13., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
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szemben ezen területek jövendőbeli sorsának kérdését igen. Követeltem annak 
kinyilvánítását, hogy Bulgária ezen területekre nem formál igényt, 
Djakova vonatkozásában erre R(adoszlavov) és Z(sekov) hajlandó volt, Prizren 
és Pristina esetében azonban nem, mivel Bulgária igényét ez utóbbi területekre 
fenntartották. 
A bolgár csapatok és a bolgár közigazgatás visszavonásának a szóban forgó 
területekről csak akkor látom értelmét, ha Bulgária azok végleges megszerzésére 
vonatkozó igényét feladja. 
Mellesleg nem tartom lehetségesnek, hogy ezek a területek bolgár megszállás alatt 
maradjanak és egyúttal mi igazgassuk őket. " 
Az írásbeli válasz pedig a következőket tartalmazta: 
„El kell választani egymástól Djakovát egyfelől, illetve Prizrent és Pristinát 
másfelől. 
Djakovára nézve érzékeltettem, hogy az montenegrói terület, ennélfogva a 
Montenegróval kötött egyezményünkbe tartozik, ennélfogva bolgár részről 
kiürítendő; ezt Z(sekov) elismerte. 
Prizrennel és Pristinával kapcsolatban azonnal felismertem, hogy Bulgária a 
jövőre nézve is saját területéhez tartozónak szeretné őket, és a szerződéses határt 
ebben az értelemben akarja módosítani. Én ezzel szemben foglaltam állást és ki
jelentettem, hogy sem magam, sem az AOK nem jogosult ezt a kérdést eldönteni, 
ám az a felfogásom, hogy e területeket Albániához - ennélfogva a mi 
érdekszféránkhoz - tartozóaknak kell tekinteni, s hogy én - amennyiben meg
kérdeznének - ebben az értelemben nyilatkoznék. 
A fő kérdés tehát nem a pillanatnyi kiürítés, vagy megszállás és a pillanatnyi 
igazgatás, hanem a fő kérdés az, Prizren és Pristina 
területét a bolgároknak tartósan átengedjük, vagy 
sem . (Kiemelés nem az eredetiben. - P.P.) 
Ha átengedjük, a jelenlegi megszállás és igazgatás kérdése tárgytalan. 
Ha azonban nem engedjük át, úgy kívánatos lenne a bolgár csapatok részéről 
történő mielőbbi kiürítés és a bolgár közigazgatás eltávolítása. 
A kiürítéssel és igazgatással kapcsolatban szigorú követeléseket támasztani a fő 
kérdés eldöntése előtt nincs semmi értelme. 
Csak ha a kérdés a mi felfogásunknak megfelelően dől el, akkor kellene követelni 
a kiürítést és a közigazgatás eltávolítását, hogy a miénkkel felválthassuk. 
A bolgárok képviselőinek (Radoszlavov és Zsekov) válasza az volt, hogy 
megmaradnak azon felfogásuknál, mely szerint Prizrennek és Pristinának 
Bulgáriához kell kerülnie. A megbeszélés végeredménye az volt, hogy ezt a 
kérdést a kormányoknak kell eldönteniük. " 
Conrad szerint tehát a fő kérdés tisztázása előtt nincs értelme a kiürítést követelni. 

E'Lzel közvetve válaszolt is a tárgyalásokon tanúsított magatartására vonatkozó 
calálgatásokra, azaz: sem a bolgár uralkodótól, sem többi tárgyalópartnerétől ő nem 
követelte a bolgár csapatok kivonását az általuk megszállt területekről. Ebben az 
esetben viszont csupán az a feltételezés marad, hogy Ferdinánd felháborodása 
egyfajta (véletlen avagy szándékos) félreértésen alapul. Ha Conrad kétségbe vonja a 
bolgárok jogát a szóban forgó területekre, úgy ez nem jelenti egyúttal azt is, hogy 
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katonai szempontból indokoltnak tartaná a bolgár egységek azonnali visszavonását. 
Bolgár részről viszont az efféle nüanszok értékelésére kevés fogadókészség volt 
tapasztalható. Thurn 13-án késő este illetve 14-én küldött következő két távirata 
bizonyítja, hogy a bolgár delegáció az osztrák-magyar álláspontot egyértelműen a 
megszállt területek kiürítésére vonatkozó követelésnek értelmezi. A látogatás 
harmadik napján délután lezajlott vonatkirándulás alatt Thurn Radoszlavowal 
beszélgetvén képet alkothatott a bolgár felfogásról. Ebből kitűnik, hogy a 
bolgárokat meglepte a Monarchia részéről támasztott követelés, annál is inkább, 
minthogy szerintük a szóban forgó területek jövőbeli sorsa egyáltalán nem 
eldöntött, így nem értik, miért kellene azokat már most kiüríteniük. Az evakuálást 
országuk presztízsének sérelmeként tekintik. Thumnak mindamellett az volt a 
benyomása, hogy ha a bolgárok az azonnali kiürítésbe nem is hajlandóak 
belemenni, a területek későbbi visszaadását inkább el tudnák fogadni, ha azokat a 
Monarchia a maga, nem pedig egy harmadik állam (értsd: Albánia) számára 
igényelné.102 

Thurn másik (14-i) táviratában a bolgár uralkodó és Herberstein gróf (Frigyes 
főherceg szárnysegédje) beszélgetéséről számolt be, amelyre szintén a vonat
kirándulás alatt került sor. Ennek során egy újabb, az uralkodó felháborodását 
kiváltó esetre derült fény. Állítása szerint ezúttal Szófiában nyújtottak át a bolgá
roknak egy olyan jegyzéket, amely hangvételét tekintve egy valóságos „paranccsal" 
ért fel, s mely (már megint) a bolgár csapatok által elfoglalt és hetek óta 
zavartalanul megszállt területek kiürítésére szólított fel. Ráadásul, hogy az ügy még 
különösebb legyen, a nevezett diplomáciai lépésre a Monarchia külügy
miniszterének, Burián bárónak a megbízása alapján került volna sor. ' Az uralkodó 
kijelentette, hogy ilyen „parancsnak", amely országa ellen irányul, nem képes és 
nem is hajlandó engedelmeskedni. Az ezt követő beszélgetésből kiemelésre 
érdemes Ferdinánd azon érvelése, mely szerint Bulgária a Szerbia elleni hadjárat 
hadműveletei során az előre láthatónál jóval többet teljesített, mind a csapatok 
számát, mind az ellenfeleket (hisz nem csupán Szerbia, hanem az egész antant ellen 
kellett harcolnia) tekintve. Ám eddig sem kívánt és a jövőben sem kíván kibújni 
kötelezettségei alól, viszont ennek megfelelő méltányos elbánásra tart igényt. Az 
indoklás erősen emlékeztet egy jó három esztendővel korábban elhangzott 
érvelésre, csakhogy akkor a szerepek (és részben a szereplők) mások voltak. Az 
első Balkán-háborút követően hasonló módon próbálta a szerb kormányzat 
megindokolni, miért nem tartja be az 1912. március 13-i, Bulgáriával kötött titkos 
egyezményt Macedónia felosztásáról.101 

Ami a bolgár uralkodó legújabb felháborodását kiváltó táviratot illeti, az abban 
említett demars mibenlétéről Buriánnak természetesen fogalma sem volt. Azonnal 
felvilágosítást kért hát Szófiából arra vonatkozólag, miként keletkezhetett a 
nyilvánvaló félreértés.1 h Mellesleg a külügyminiszter Tarnowskinak küldött távirata 
arról tanúskodik, hogy ő maga időközben Thurn gróf révén további információkhoz 

102 Tliurn Buriánnak, Nr. 873-, 1916. február 13. REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
103 Tliurn Buriánnak, Nr. 875., 1916. február 14., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
101 Gumiár Hering. Die serbisch-bulgarischen Beziehungen am Vorabend und wahrend der Balkankriege. Teil II. 

In: Balkan Studies, vol í. nr. 2. Thessaloniki, 1963. 361. o. 
10-5 "Burián Tarnowskinak, Nr. 93., 1916. február 15., REZSL. Burián István iratai, 16. doboz. 
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jutott: megtudta, hogy a kérdéses szófiai táviratot Borisz trónörökös küldte, és 
eszerint a bolgárok által megszállt albániai területek kiürítésére vonatkozó 
követelést 12-én adták volna át. 

Tarnowski gróf válaszából kiderül, hogy ő maga szintén semmit sem tud a 
trónörökös által említett osztrák-magyar demarsról. Érdeklődött a szófiai katonai 
attasé helyettesénél - Lokar századosnál -, hogy esetleg ő interveniált-e a bolgá
roknál. A százados ezt tagadta, és elmondta Tarnowskinak, hogy egyedül Laxa 
ezredes, a katonai attasé kapott utasítást egy meglehetősen éles tiltakozás átadására 
a bolgár főhadiszálláson, aminek még folyó hó 6-án eleget is tett. Erről azért nem 
ment azután jelentés, mert az ezredes 8-án Teschenbe utazott. Mindenesetre 
Tarnowski szerint a trónörökös távirata aligha vonatkozhat Laxa említett 
intervenciójára. Inkább a djakovai incidensre gyanakszik, annál is inkább, mivel a 
bolgár vezérkari főnök (Zsosztov tábornok) éppen 6-án hívta fel telefonon 
meglehetősen felindultan Laxa ezredest ebben az ügyben. 

Amennyiben Tarnowski gyanúja helyes, akkor a történtekből különös követ
keztetésekre nyílik lehetőség. A djakovai incidens során a helyi parancsnok csupán 
a város kiürítésére szabott - meglehetősen szűk - terminust az ottani bolgár egység 
parancsnokának. Nyilván a tescheni „színielőadás" részeként, a hatás fokozása 
érdekében lett ebből általános érvényű, az uralkodó felháborodását joggal kiváltani 
alkalmas „parancs", amelynek híre éppen az alkalmas pillanatban és formában 
„érte utol" a bolgár delegációt 

2.2.3- A bolgár küldöttség Bécsben 
Amint azt Burián naplója is rögzíti, a bolgárok 14-én rendben megérkeztek 

Bécsbe. Másnap megkezdődtek a tárgyalások. Ezekről - a tescheni megbe
szélésektől eltérően - szinte kizárólag Burián beszámolói állnak rendelkezésre, ami 
kétségkívül bizonyos mértékű egyoldalúságot kölcsönöz a segítségükkel ki
alakítható képnek. Mindenesetre nem lehet nem észrevenni, hogy a külügymi
niszter abban a tudatban ült asztalhoz bolgár tárgyalópartnereivel, hogy személy 
szerint neki kell rendbehoznia valamit, amit Teschenben a katonák oly végzetesen 
elrontottak. Ebből a szempontból tulajdonképpen teljesen mindegy, vajon Conrad 
tényleg követelte-e a bolgároktól a szerződéses határon túl általuk megszállt 
területek kiürítését, vagy csupán kétségbe vonta a jogukat azok birtoklására. Burián 
számára a feladat egyértelmű: semlegesítenie kell Conrad meggondolatlan fel
lépésének következményeit - azaz meg kell békítenie a bolgárokat -, ugyanakkor 
azonban fel kell használni a konfliktus kirobbanása óta első ízben kínálkozó 
személyes találkozás lehetőségét arra, hogy a bolgár fél számára egyértelműen 
bebizonyosodjék eddigi eljárásának jogtalansága. Úgy tűnik, Burián teljesen meg 
volt győződve arról, hogy megfelelően meggyőző és szakszerű érvek hatására 
tárgyalópartnerei kétségkívül be fogják látni a Monarchia igazát, és ezzel a dolog 
tulajdonképpen gyors elintézést is nyer. 

A külügyminiszter helyzetmegítélését - és bizonyos mértékig a mentalitását -
pregnánsan jellemzi magánnaplójának következő részlete: 

106 Uo. 
107 Tarnowski Buriánnak, Nr, 145., 1916. február 16., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
108 Burián István naplója, 1916. február 14-i bejegyzés, REZSI. Burián István iratai, 25. doboz. 
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„Nálam a bolgárok ebédje. Utána Radoszlavof és Zsékoffal hosszú beszélgetés. 
Lefújattam a Tescheni izgalmat. Belátták hogy rósz (sic) fát tettek a tűzre. Hátsó 
gondolat maradhatott, de a modor megváltozott. "WJ 

Természetesen nem érdemes túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítani a 
külügyminiszter szóhasználatának, ám mindenképpen különös, ahogy Burián 
tárgyalópartnereiről ír, akik - akár holmi haszontalan kölykök - ,,rossz fát tettek a 
tűzre". A Monarchia diplomáciájának irányítója szigorúan magánhasználatra szánt 
(ennélfogva nyilván megfelelően őszinte) szavai elámlják, miként képzeli ő a 
birodalom és a balkáni szövetséges közötti viszonyt. 

A látogatás során lezajlott tárgyalásokon Burián - saját megítélése szerint - teljes 
sikerrel oldotta meg kitűzött feladatát: érveinek kristálytiszta logikája előtt mind 
Ferdinánd, mind a delegáció többi tagja kénytelen volt meghajolni. Február 15-i 
tárgyalásairól, melyen Radoszlavov és Zsekov volt a partnere, részletes jelentést 
készített. Ebben elégedetten állapíthatta meg, hogy a tescheni izgalmak után 
bolgár beszélgetőtársainak „tökéletesen nyugodt felfogása visszatért" és már nem 
akarnak „befejezett tények létrehozásával újabb kívánságokat valóra váltani." 
Nyilván a külügyminiszter meggyőző érvelésének köszönhetően ,,a megbeszélések 
után nem is sok maradt a főhadiszálláson előadott bolgár tézisekből, miszerint az 
1915 szeptemberi szerződés csak a kijelölt határvonaltól keletre érvényes, nyugatra 
nem, továbbá, hogy Bulgária minden Szerbián kívül teljesített katonai 
együttműködésért kompenzációra jogosult. Hasonlóképpen azt is belátták az urak, 
hogy egy életképes Albánia (amelynek létrehozása természetesen Bulgáriának is 
szándéka) nem nélkülözheti Mitrovicát, Pristinát és Prizrent. Lényeges pontja volt a 
megbeszéléseknek annak leszögezése is, hogy ,,a szövetséges csapatok 
mozgásának és diszlo-kációjának meghatározása kizárólag katonai szempontok 
figyelembe vételével és a két érintett hadseregvezetés egyetértésével történhet és 
semmiképpen sem teremthető jogcím tartós birtokbavételre és területi prejudícióra." 
A beszámoló szerint a bolgár miniszterelnök újólag kifejezésre juttatta azon 
meggyőződését, miszerint kizárt dolog, hogy a két fél adott időben a határvonal 
részleteiről ne tudna a „legbarátibb módon" megállapodni. Ezt a véleményt Burián 
is melegen osztotta, de - ceterum censeoként - sietett leszögezni, hogy azért a 
Monarchia természetesen a határvonaltól nyugatra eső területeket a saját 
érdekszférájához tartozónak tekinti. Ezt követőleg még Zsekov tábornok tett egy 
bátortalan kísérletet arra, hogy Üsküb környékének gazdasági érdekeivel próbálja 
megindokolni, amiért országa albán területekre tart igényt. Ezt az érvelést azonban 
Burián könnyűszerrel és oly sikerrel zúzta szét, hogy még a bolgár miniszterelnök 
sem talált Zsekov számára támogató szavakat. 

Természetesen szóba került az állítólagos kiürítési parancs ügye is. Zsekov 
láthatóan még mindig hajlott arra, hogy ebben a lépésben országa iránti rosszakarat 
megnyilvánulását vélje felismerni. Burián igyekezett a dolgot félreértésnek be
állítani, és megjegyezte, hogy a beérkezett információk, ha lényegüket tekintve nem 
is, hangnemüket illetően erősen különböznek. Végeredményben a külügyminiszter 

109 Burián Islván naplója, 1916. február 15-i bejegyzés, REZSL Burián István iratai, 25. doboz 
110 Pro domo Nr. 718., 1916. február 15., REZSL Burián István iratai, 16. doboz 
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úgy ítélte meg, hogy ,,a kellemetlen bolgár epizód" még tartogathat némi utó
játékot, ám az ügy a kibontakozás felé halad. 

Az említett beszámolót megkapta Tarnowski is, aki választáviratában112 nem 
hagyta szó nélkül, hogy a bolgárok immár nem akarják a fait accompli politikáját 
folytatni. Ezzel kapcsolatban visszatér a bolgár miniszterelnök által még elutazása 
előtt tett nyilatkozatra, mely szerint a határvonalon túl nem tartanak igényt 
semmilyen területre, és megállapítja, hogy Radoszlavov nyilván tudatosan fo
galmazott ilyen megnyugtató módon, hogy annál meglepőbb legyen majd 
Teschenben a bolgár igények bejelentése. Mindez azt jelentené, hogy előre el
tervezett taktikát való-sítottak meg a bolgárok és Radoszlavov a megtévesztés 
szándékával tulajdonképpen félrevezette partnerét. Sarkosabban fogalmazva: a 
bolgár kormányfőnek tisztában kellett lennie a szófiai vezetés valódi szándékaival, 
ennélfogva nyilatkozata valótlanságot tartalmaz. Van egy további körülmény, ami 
szintén erősítheti a tudatosan megkomponált akció gyanúját. Február 11-én 
Szófiában tárgyalások kezdődtek a Monarchia és Bulgária képviselői között a két 
megszállási zónát érintő vámszabályozásról, határforgalmi kérdésekről. Két nappal 
később az osztrák-magyar delegáció vezetője, Klusacek alezredes táviratban jelenti, 
hogy a tárgyalások valamennyi kérdésben holtpontra jutottak, mivel a bolgár fél a 
miniszterelnök távollétében inkompetensnek nyilvánította magát, a katonai 
delegátusok pedig eleve meg sem érkeztek a főhadiszállásról. 1- Az üggyel részletes 
jelentésben foglalkozik egy későbbi táviratában Tarnowski is. Ebből kiderül, hogy a 
bolgár delegáció vezetője szerint a szóban forgó kérdéseknek „politikai jelen
tősége" van, ennélfogva megkívánják a kormányfő jelenlétét, amihez maga 
Radoszlavov is kifejezetten ragaszkodott. Ezt onnan lehet tudni, hogy a számára az 
első ülésnapról küldött jelentésre válaszolva ilyen értelmű utasítást adott 
(feltehetőleg Teschenből). A Az ügy későbbi fejleményei nem ismeretesek, min
denesetre szembetűnő, hogy a tescheni „színielőadás" végső kimenetele előtt a 
szófiai tárgyalásokat a bolgár fél igyekezett befagyasztani. 

A bécsi tárgyalások szófiai visszhangjáról rendelkezésre áll Tarnowski feb
ruár 25-i távirata.1 5 Sikerült hosszabb beszélgetést folytatnia a gyengélkedő bolgár 
kormányfővel, aki — talán betegsége miatt — meglepő kijelentéssel fogadta. Azt 
állította, hogy a civil közigazgatás megmarad Prizren-Pristina környékén, mivel erről 
Bécsben megállapodott Buriánnal. Tarnowski ezen csodálkozott, hiszen egy ilyen 
lépés teljesen ellentétben állott eddigi instrukcióival. Radoszlavov még egyszer 
megerősítette, hogy egyelőre minden marad, ahogy van, habár - tette hozzá -
Ferdinánd és Burián megbeszéléseinek eredményét még nem ismeri. Az osztrák
magyar diplomata továbbra is ragaszkodott ahhoz - s erről biztosította is part
nerét -, hogy Burián egyszerűen nem érthetett egyet egy ilyen megoldással. 
Nyomatékosan kérte a kormányfőt, vesse latba személyes befolyását a civil 
közigazgatás visszavonása érdekében. A láthatólag igen előzékeny Radoszlavov 

111 „Der bisherige Gesamteindruck isi der eines in Pless eingeleiteten, in Teschen zur theatralischen Entfaltung 
gebrachten, hier aber stark ernüchterten Vorstosses auf dem Rückzuge." 

112 Tarnowski Buriánnak, Nr. 159., 1916. február 21., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
113 HLI. világháború, II. 102., Verwaltungsgruppe „S", 41. doboz, 18.079/S, 1916. február 13. 
114 HL I. világháború, II. 102., Verwaltungsgruppe „S", 41. doboz, MV 18.152/S, 1916. február 16. 
115 Tarnowski Buriánnak, Nr. 177., 1916. február 25 , REZSL Burián István iratai, 16. doboz 
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meg is ígérte, hogy majd beszél a hadügy- és a belügyminiszterrel, sőt, ha az 
uralkodó visszaérkezik, neki is javasolni fogja, hogy a lehetséges súrlódások 
valamennyi okát szüntessék meg. 

Nem lehet pontosan tudni, miért is mondta Radoszlavov azt, amit mondott. 
Hiszen Burián természetesen azonnal cáfolta a bolgár miniszterelnök állítását, és 
meg is dicsérte Tarnowskit, amiért az látatlanban is kiállt főnöke véleményének 
változatlansága mellett.11 

2.2.4. A kialakult helyzet értékelése 
A „külpolitikai nagyhét" elmúltával alkalom kínálkozott arra, hogy a Monarchia 

érintett döntéshozói értékeljék a kialakult helyzetet. Burián egy február 20-i 
Tarnowskinak küldött táviratában117 újólag visszatér a bécsi tárgyalásokra és 
megvonja azok összesített mérlegét. Megállapítja, hogy elfogadhatatlanok azok a 
bolgár törekvések, amelyek Plessben és Teschenben hangot kaptak, és amelyek a 
titkos szerződésben megjelölt határvonalon túlmenően erőszakkal vagy valamiféle 
kompenzációként újabb területekre tartanak igényt. Ezen a ponton filozófiai 
járatosságának is bizonyságát adja, midőn a spinozai axiómát (omnis determinatio 
est negatio) mutatis m u ta ndis alkalmazva így ír: ,,Azzal, hogy a szerződésbeli határ 
megszabta, meddig terjedjen Bulgária, egyben azt is rögzítette, hogy ettől nyugatra 
minden Nembulgária." Ez az értelmezés természetesen nem fedheti el azt a tényt, 
hogy a szerződésben semmiféle utalás nem szerepel arra, mi történik majd Szerbia 
fennmaradó, tehát a nem Bulgáriának juttatandó részével. Mindennek valószínűleg 
nem csupán a Monarchia későbbi terveinek tisztázatlansága volt az oka, hanem az 
is, hogy ők nem kívántak formálisan osztozkodni a bolgárokkal, hiszen ebben az 
esetben bizonyos értelemben azonos pozícióba kerültek volna velük. A szerződés 
szerint Ausztria-Magyarország garantálja, hogy Bulgária ezt és ezt a területet meg
kapja. Hogy a többi résszel mi történjék, az kizárólag Ausztria-Magyarországtól 
függ, abba természetesen Bulgáriának semmi beleszólása nem lehet. 

Az a bolgár érv továbbá, hogy terven felüli többletteljesítményükért tartanak 
igényt területi kompenzációra, teljességgel tarthatatlan - írja Burián. Hiszen a bolgár 
sikerek épp azáltal váltak lehetővé, hogy a Monarchia katonáinak véráldozata 
megkönnyítette a szövetségesek dolgát. Ha esetleg Bulgária a Szaloniki és Valona 
elleni (akkor még) tervezett akciókban való részvétel miatt vár jutalmat, úgy kétség 
kívül a Monarchia érdekszféráján kívül kell azt keresnie. Természetesen a 
szerződésbeli határhoz való ragaszkodás nem zárja ki azt a későbbi lehetőséget, 
hogy helyi bolgár igényeket teljesítményarányosan figyelembe vegyenek. 

Burián szerint a legfontosabb eredménye a megbeszéléseknek az volt, hogy 
bolgár részről megértették: erőszakos fellépéssel semmit sem érhetnek el (?). 
Mindenesetre ő a maga részéről viszont belátta, hogy a balkáni problémák 
rendezésénél a bolgár felfogást is figyelembe kell venni. Itt különösen érzékeny 
kérdésnek bizonyult a szerb állam jövőbeni sorsa. A szófiai tárgyalófelek határo
zottan azon az állásponton voltak, hogy Szerbiának végérvényesen el kell tűnnie a 
térképről, és úgy vélték, hogy ez a Monarchiának is érdeke, minthogy a nevezett 
állam nagy veszélyt jelent a birodalomra nézve. Burián biztosította őket, hogy a 

116 Burián Tarnowskinak, Nr. 114., 1916. február 26., REZSL Burián Islván iratai, l6. doboz. 
117 Burián Tarnowskinak, Nr. 102., 1916. február 20., REZSL Burián Islván iratai, l6. doboz. 
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Monarchia gondoskodni fog arról: Szerbia ne válhassak többé a vele ellenséges 
szándékok kiindulópontjává. Ez a feladat teljességgel a Monarchiára tartozik. Hogy 
miként fogja megoldani, az még nem eldöntött kérdés, de Bulgária bizonyos lehet 
afelől, hogy jogos igénye a nyugodt és kiegyensúlyozott nyugati szomszédság iránt 
egybeesik a Monarchiáéval. 

Lehetséges, hogy a bolgárok valóban belátták az erőszakos fellépés ered
ménytelenségét, legalábbis a beszélgetések során Burián valóban joggal szűrhetett 
le ilyen következtetést. Ettől azonban a tény még tény maradt, azaz Prizren, Pristina, 
Djakova stb. bolgár uralom alatt állott. Conrad a maga részéről egészen más 
mérleget vont a külügyminiszter tárgyalásainak eredményeiből: 

„ 1.) Excellenciád nem érte el, hogy a bolgár kormány intézkedjék egy Prizren-
Pristina kiürítésére vonatkozó parancs ügyében. 
2.) A bolgárok tehát Prizren-Pristinát nem fogják kiüríteni. 
3.) Excellenciád kívánságának megfelelően a bolgárokkal a jó viszonyt fenn kell 
tartani és a súrlódásokat kerülni kell. 
4.) A bolgár oldal által provokált súrlódások esetén számunkra nem marad más, 
mint Prizren-Pristina kiürítése. 
5.) Ezután viszont feltétlen bizonyossággal számítani lehet arra, hogy a bolgárok 
erre a területre igényeiket fenntartják és tartósan érvényesítik. "118 

Conrad tehát szigorúan a realitásokból indul ki, ám az 1. pontban tulajdonképpen 
elszólja magát, és ezt Burián természetesen nem hagyja szó nélkül. Válaszában 19 -
melyet nyilván a könnyebb érthetőség kedvéért ugyancsak pontokba szedve rögzít 
- leszögezi, hogy neki nem is volt szándéka a bolgár kormányt rábírni Prizren-
Pristina katonai kiürítését célzó parancs kiadatására. (Ezek szerint - tehetjük hozzá 
- lehet, hogy Teschenben mégiscsak elhangzott az a bizonyos katonai kiürítésre 
vonatkozó felszólítás?) A Burián féle válasz lényege a következőkben foglalható 
össze: 

1. A katonai kiürítést nem (hiszen az kizárólag a két hadseregvezetésre tartozó 
ügy), ellenben a civil közigazgatási intézmények visszavonását a külügyminiszter 
kezdettől nyomatékosan követelte (legutóbb épp előző nap Tarnowski útján);120 

2. Ha az érintett katonák nem tudnak megállapodni egymással, úgy diplomáciai 
úton figyelmeztetni kell a bolgárokat, hogy bizonyos területek megszállásából a 
jövőre vonatkozó politikai konzekvenciákat nem szabad levonniuk; 

3. Conrad bárónak nyilván szintén az a véleménye, hogy tekintettel a helyzet 
katonai vonatkozásaira, a bolgárokkal a jóviszonyt fenn kell tartani; 

4. Ha a 2. pontban említett tárgyalások nem hoznak eredményt, úgy lehetséges, 
hogy még mindig a legjobb megoldás Prizren-Pristina átmeneti kiürítése. Ha erre a 
legvégső esetre sor kerülne, úgy azt nem érdemes vereségnek tekinteni, mivel 

5. Az a kérdés, vajon a bolgárok érvényesíteni tudják-e a nevezett területre 
vonatkozó igényüket, nem attól függ, hogy osztrák-magyar vagy bolgár egységek 
vannak-e ott, hanem attól: a világégés befejeződése után elég erős lesz-e a 

118 AOKOp. Nr. 21.950., 1916. február 24. OL Filmtár W96t. 
119 Burián Thurnnak, Nr. 89., 1916. lebruár 27., REZSL. Burián István iratai, 16. doboz. 
120 Valószínűleg a Tarnowskinak küldölt 114. számú táviratra utal, 1916. február 26., REZSL Burián István iratai, 16. 

doboz. 
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Monarchia ahhoz, hogy jogos érdekeit alkalmasint Bulgáriával szemben érvé
nyesítse. 

2.3- A kačaniki incidens 
Bármennyire is feszültté vált a viszony a két hadsereg katonái között, nyílt 

fegyveres összetűzésre a konfliktus egészét tekintve - a rendelkezésre álló adatok 
szerint - nem került sor. " Mindenesetre legalább egy ízben nagyon közel kerültek 
a felek egy ilyen fejleményhez. A szóban forgó ügy február 26-án történt 
Kačanikban. Ez a település tulajdonképpen a viszonylag zárt koszovói medence 
déli kijárata, minthogy az azonos nevű szoroson keresztül vezet az út Pristinából 
Skopljéba és tovább délre, ennélfogva stratégiai jelentőségű a birtoklása. Az 1915. 
szeptember ó-i titkos egyezmény szerint a terület az osztrák-magyar zónába 
tartozott, habár ez a tény később - mint látni fogjuk - nem bizonyult egyér
telműnek. Hogy pontosan mi is történt Kačanikban február 26-án, az a rendelke
zésre álló dokumentumok alapján nem állapítható meg kétséget kizáró bizonyos
sággal: a két fél beszámolója meglehetősen ellentmondó képet ad a történtekről. 

Az első híradás minden bizonnyal Papházy alezredes (az események idején 
pristinai helyettes körzetparancsnok) február 26-i távirata volt, melyet a 3. hadsereg
parancsnokságnak küldött, a következő szöveggel: „Jelentem, hogy a bolgár 
állomásparancsnok, Frizov alezredes közölte velem, miszerint éppen most kapott 
egy táviratot Petrov főkormányzótól olyan tartalommal, hogy az osztrák-magyar 
megszállásnak el kell hagynia Kačanikot. Amennyiben Kačanik kiürítése az osztrák
magyar megszállás által ma, azaz 26-án éjfélig nem történik meg, úgy erőszakot kell 
alkalmaznia." " Ez a hír természetesen azonnal eljutott Teschenbe, ahonnan 
Wiesner továbbította a bécsi Külügyminisztériumnak. Ebben a telefontáviratában 
már a Hadsereg-főparancsnokság reagálásáról is be tudott számolni Buriánnak: az 
AOK még 26-án este utasította a kačaniki helyőrség parancsnokát, hogy formálisan 
tiltakozzon ugyan a bolgár eljárás ellen, de ha amazok ennek ellenére meg
maradnának az erőszak alkalmazásával való fenyegetésnél, akkor vonuljon el. így 
is történt: az osztrák-magyar egység - jegyzőkönyv felvétele mellett - Kačanikot 
kiürítette.12' 

Időközben Wiesnernek az AOK rendelkezésére bocsátott egy aktát, melyből 
kiderült, hogy a kačaniki incidensnek természetesen voltak előzményei is. Már 
február 22-én érkezett egy jelentés Teschenbe, amely a pristinai cs. és kir. 
körzetparancsnoknak a 3. hadsereg parancsnokságához küldött táviratát tartal
mazza. Eszerint a kačaniki bolgár hadtápállomás-parancsnok Petrov tábornoktól 
parancsot kapott: az osztrák-magyar katonai hatóságoknak nincs joga bármiféle 
hivatali jogkör gyakorlására, hadtáp- vagy térparancsnokság felállítására és hogy 
őket szükség esetén erőszakkal el kell űzni.1"~> A Wiesner által említett aktában még 

121 A Magyarország hadlörlénete című munka 2. kötelének 70. oldalán (Budapest, 1985) Farkas Márton -
forrásmegjelölés nélkül - ennek az ellenkezőjét állítja. A hozzáférhető levéltári anyagban azonban még közvetett utalás 
sem történik valamiféle fegyveres összecsapásra. 

122 KA Neue Feldakten, 3. AK 6(1. Karton 1916. Nr. 2177. 
123 Wiesner Buriánnak, sz. n , 1916. február 26., REZSLBurián István iratai, 16. doboz. 
124 AOKOp. Nr. 22.049/1., 1916. február 26., OL Filmtár W961. 
125 Wiesner Buriánnak, Nr. 93-15 , 1916. február 27., OL ľilmlár W96l. 

- 4 8 -



nem szerepelhetett Papházy alezredes részletes jelentése az incidensről. Eszerint ő 
22-én este érkezett Kačanikba, és az ottani bolgár állomásparancsnok szavaiból' 
nyomban arra a meggyőződésre jutott, hogy a bolgárok valóban készek fegyverrel 
elűzni az osztrák-magyar katonákat. Ezért saját feladatát abban látta, hogy egy ilyen 
erőszakos aktus bekövetkeztét mind későbbi időpontra tolja ki, s az így nyert idő 
alatt lehetővé váljék a probléma legfelső szintű rendezése. Nyilvánvaló volt ugyanis, 
hogy megfelelő parancs nélkül az osztrák-magyar egység nem hagyhatja el a 
települést. Papházy táviratban tudatta Petrov altábornaggyal: az osztrák-magyar 3-
hadsereg parancsnoksága a bolgár vezérkari főnökhöz fordult, kérve hogy a végső 
döntés megszületéséig további intézkedések ne szülessenek. Minthogy a következő 
napokban semmiféle reagálás nem érkezett, Papházy abban a hitben volt, hogy az 
ügy egyelőre tárgyalás alatt áll. 26-án reggel azonban találkozott a bolgár állomás
parancsnokkal, aki az irodájába invitálta őt, mondván: nagyon fontos parancsot 
kapott elöljáró parancsnokságától, melynek tartalmáról tájékoztatni szeretné 
Papházyt. Nevezett ezt követően Moes hadbíró százados és egy Stoikovic nevű 
tolmács társaságában meg is jelent az irodában, ahol is közölték vele: ha 26-án 
éjfélig az osztrák-magyar csapatok nem ürítik ki Kačanikot, úgy a bolgárok azt 
követően nem tekintik őket szövetségesnek. A bolgár állomásparancsnok még 
hozzátette, hogy ő maga ,,a fejévél felel" a kiürítés végrehajtásáért. A határidőt 
egyébként a szükséges szállítóeszközök hiánya miatt később 27-én déli 1 óráig 
meghosszabbították. 

Az erőszakos bolgár fellépésre a Monarchia természetesen mind diplomáciai, 
mind katonai vonalon azonnal reagált. Tarnowski 27-én felkereste a bolgár 
miniszterelnököt, aki szerint „Petrov tábornok vadsága (sic!) ismert, ám neki (ti. 
Radoszlavovnak) még informálódnia kell, hogy megállapíthassa: tényleg úgy 
történt-e az incidens, ahogy azt neki a cs. és kir. katonai attasé ábrázolta."1 Másnap 
Tarnowski találkozókérése elől az ügyben láthatólag még mindig tájékozatlan 
kormányfő kitért. Hozzájutott ezzel szemben a Monarchia képviselője a bolgár 
főhadiszállásról származó hivatalos bolgár verzióhoz. Ennek értelmében három 
nappal azelőtt egy osztrák-magyar százados egy osztag kíséretében megjelent 
Kacanikban és közölte a bolgár parancsnokkal, hogy a várost elfoglalta, és ott 
katonai valamint civil hatóságokat létesít. A bolgár parancsnok erre azt válaszolta, 
hogy erre neki nincs parancsa, és ezért Petrov tábornokhoz fordult, aki azt felelte, 
hogy a város megszállásához nem járulhat hozzá, és követelte az osztrák-magyar 
csapatok visszavonását. Tette mindezt bármiféle erőszakkal való fenyegetés 
nélkül.128 

Másnap (28-án) azután végre hosszabb beszélgetést sikerült folytatnia Tar-
nowskinak a bolgár kormányfővel. Ennek során kiderült, hogy Radoszlavov a 
fentebb említett bolgár verziónak megfelelő tájékoztatást kapott Zsekov tábor
noktól. A Monarchia diplomatája minderről kijelentette, hogy az nem helytálló, és 
egyúttal burkolt szemrehányást tett beszélgetőpartnerének, utalva a 25-i találko
zójukon tőle kapott ígéretre. A beszélgetésről beszámoló távirat itt következő 

126 KA NL 13/1450:123. 
127 Tarnowski Buriánnak, No. 187., 1916. február 28., REZSI. Burián Islván iratai, 16. doboz. 
128 Uo. 
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bekezdése annyira jellemző - több szempontból is - a bolgár magatartásra, hogy 
szó szerint érdemes idézni: 

„Radoszlavov úr megkérdezte, hogy Kačanikban a parancsnokunkhoz intézett 
felszólítás írásban történt-e. Azt mondtam, hogy nem tudom, de úgy gondolom, 
hogy csak szóban. Erre a miniszterelnök megjegyezte, hogy a katonákkal 
szemben nem tud mit tenni, a megszállt területeken ők az urak, ostoba szóbeli 
intézkedéseket adnak ki, aztán mindent letagadnak, mit tehetne ez ellen a 
miniszterelnök? Petrov tábornokot Őfelsége a király nevezte ki és csak a 
Főparancsnokságnak felelős. "I29 

Az AOK reagálása a történtekre jóval határozottabbnak bizonyult, mint amilyenre 
a diplomaták hajlandónak mutatkoztak. Még 26-án éjjel táviratilag utasították a 
Monarchia szófiai katonai attaséját, Laxa ezredest, hogy a másnapi nap folyamán 
haladéktalanul hozza a bolgár főparancsnokság tudomására: az AOK követeli, hogy 
Petrov tábornokkal vonassák vissza az erőszak alkalmazására vonatkozó parancsát, 
az időközben Kačanikból már valószínűleg elvonult osztrák-magyar csapatokat 
szólítsák fel visszatérésre és a városban a bolgár parancsnok barátságosan fogadja 
őket. Amennyiben a bolgár fél a kérésnek nem tenne eleget, Laxának az AOK 
nevében ki kell jelentenie, hogy február 28-ától az ügy kedvező elintézéséig 
B u l g á r i á b a a M o n a r c h i á b ó l i l l e t v e a M o n a r c h i á n k e 
r e s z t ü l 1 3 0 m i n d e n f a j t a h a d i a n y a g u t á n s z á l l í t , á s a m e g 
s z ű n i k . ( Kiemelés nem az eredetiben . - P. F.) Ezen túlmenően az AOK további 
lépéseket is kilátásba helyezett.13 

A fenti megfogalmazás több szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt arra utal, 
hogy - a fegyveres fellépés nyilvánvaló lehetetlensége miatt - az AOK-nál 
megértették: a renitenskedő szövetségessel szemben az egyedüli eredménnyel 
kecsegtető kényszerítő eszköz, ha kihasználják a bolgár hadsereg krónikus ha
dianyaghiányát. 32 (Hozzá kell tenni, hogy az erőszak alkalmazása azért is lehetetlen 
volt, mivel a térségben - az 57. gyalogos hadosztály kivonása után - csupán 4 
hadtápzászlóalj állomásozott, szemben a bolgárok gyalogos dandárával, amely 6 
zászlóalj erejű volt.)133 Az utánszállítás beszüntetésével való zsarolás azonban végső 
soron éppoly alkalmatlannak bizonyult volna, mint a fegyveres összeütközés válla
lása, hiszen a Monarchia természetesen nem engedhette meg, hogy a kapcsolatok 
megromlása végleges szakításhoz vezessen. Ráadásul a Monarchia valójában 
egyáltalán nem volt abban a helyzetben, hogy a fenyegetését valóra is váltsa. Egy 
ilyen szélsőséges lépés - mint arra Burián sietett figyelmeztetni a vezérkari főnököt 
- csakis a német szövetséges jóváhagyásával történhetett volna meg. ' Ennek meg-

129 Tarnowski Buriánnak, Nr. 190., 1916. február 29., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
130 „von und durch die Monarchie". 
131 AOK Op. Nr. 22.049., 1916. február 26., OL Filmtár W 961. 
132 A háborúba történt belépés feltétele is a központi hatalmak részéről biztosított anyagi és pénzügyi támogatás 

volt. Tarnowski Buriánnak, Nr. 1025., 1915. szeptember 6.; Sttíyan Xoykon The Bulgarian Army in World War I, 1915-18 
In: War and Society in East Central Europe, Vol. XIX , East Central European Society in World War I. (Ed. by Béla K. 
Király, Nándor F. Dreiszigeŕ), New York, 1985. 403 sk. o. Mellesleg a hadiszállítások leállításának, mint a 
nyomásgyakorlás eszközének gondolata már korábban is szerepelt Conrad elképzelései között. Thurn Buriánnak, Nr. 
872., 1916. február 13., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 

133 Wiesner Musulinnak, sz. n., 1916, február 25., OL Filmtár W 961. 
134 Burián Thurnnak, Nr. 88., 1916. február 27;Burián Thurnnak, No. 94., 1916. február 29., REZSL Burián István 

iratai, 16. doboz. 
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szerzésére pedig aligha számíthattak Teschenben. A másik érdekességet maga a fe
nyegetés megfogalmazása tartalmazza. A „von und durch die Monarchie" formula 
nyilvánvalóan arra utal, hogy nemcsak a dualista államból származó szállítmányokat 
állítják le, hanem a németországi utánpótlást sem engedik át. Ez pedig kétségtelenül 
túlment a Monarchia kompetenciáján: nem véletlen, hogy később a kilátásba 
helyezett szankció megfogalmazásából már a ,,durch" kimaradt. 

A katonák erőteljes fellépését (illetve magát a tiltakozást, de nem a fenyegetőzést) 
a külügyminisztérium a maga részéről támogatta: Burián utasította Tarnowskit, hogy 
Laxa intervencióját alátámasztandó próbáljon Radoszlavovnál közbenjárni és a 
miniszterelnök „államférfiúi bölcsességére" apellálni az ügy tisztázása érdekében. 
Mindazonáltal a külügyminiszter nem volt teljesen meggyőződve arról, hogy 
Kačanik esetében a bolgárok ugyanolyan jogtalanul járnak-e el, mint az Prizren, 
Pristina, Djakova esetében nyilvánvaló. Felidézte ugyanis az 1915. szeptember 6-i 
titkos szerződés szövegét, és úgy találta, hogy abból nem állapítható meg 
egyértelműen: a választóvonal melyik oldalára esik valójában Kačanik. " Az 
ominózus szövegrész szerint a vonal „átszeli a kačanik! szorost".137 Bármilyen 
különösnek is tűnik, Burián minden valószínűség szerint nem rendelkezett 
példánnyal az eredeti szerződés „integráns részét képező" térképből és ennélfogva 
valóban nem ismerte a határvonal pontos helyét. 

A külügyminiszter Thurn grófnak küldött, már idézett február 27-i táviratában 
található még egy lényeges mozzanat: ha már a szállítási embargó miatt úgyis a 
németekhez kell fordulnia az AOK-nak, kívánatos volna Burián véleménye szerint 
egyúttal közvetítésre is felkérni őket, minthogy egy ilyen beavatkozás „csak 
hasznos lehet". Conrad válaszából kitűnik, hogy maga is levonta a szükséges 
következtetést, és személyesen Falkenhayn közbenjárását kérte az ügy tisztázása 
érdekében, egyúttal bejelentette a németeknek a Bulgária felé irányuló utánszállítás 
leállítását.1'0 Ez a lépés - ismerve a két vezérkari főnök kifejezetten rossz személyes 
viszonyát - nyilván nehéz döntést jelentett Conrad számára, ám be kellett látnia, 
hogy a Monarchia saját erejéből képtelen Bulgáriára megfelelő hatást gyakorolni. A 
„civakodó szövetségesek" közötti egyetértés megteremtésére kizárólag Berlinnek 
lehetett esélye. Jól jellemzi a helyzetet, hogy Conrad még akkor is kénytelen volt 
erre a lépésre elszánni magát, ha - mint később meg is fogalmazta - ő maga 
személy szerint egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy a német közvetítés a 
Monarchia jogos érdekeinek érvényesítését fogja eredményezni. 

135 Burián Tarnowskinak, Nr. 115., 1916. február 27., REZSL Burián István iratai, ló. doboz. 
136 Burián Thurnnak, Nr. 88., 1916. február 27., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
137 „traverse le défilé près de Katchanik". L. a tanulmány végén közölt mellékletek között a szerződés ominózus 

részét. 
138 A Monarchia történetében egyáltalán nem számít példátlannak, hogy felelős döntéshozók előtt még a 

legfontosabb okmányok is titokban maradnak. Ismeretes módon Conrad még a vezérkar főnökeként sem volt tisztában a 
hármasszövelség szövegével, mivel egész egyszerűen nem mutatták meg neki. Ami a bolgárokkal kötött egyezmény 
ré'.zét képező térképet illeti, a jelek szerint meglehetősen kevesen ismerték: 1915. december 10-én a Balkánon operáló 
3. hadsereg parancsnoksága is kénytelen volt az AOK-hoz fordulni azzal a kéréssel, hogy a hadseregparancsnok és 
vezérkari főnöke számára - kizárólag személyes használatra (azaz nem hivatalosan) - közöljék az osztrák-magyar 
érdekszféra pontos határát. Ez végül is írásban - tehát térképvázlat mellékelése nélkül - történt meg, amiből 
következőleg még Kövess és Konopiczky sem tudhatta: hol is húzódik a kérdéses választóvonal. AOK Op. Nr. 19001 
(KANLB/1450:121). 

139 Lásd a 136. jegyzetet. 
140 Thurn Buriánnak, Nr. 899-, 1916. február 29., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
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Csakhamar kiderült azonban, hogy a másik fél is igénybe kívánja venni a német 
közbelépést. Amint az Hohenlohe február 28-i táviratából kiderül, von Jagow német 
külügyi államtitkár megmutatta neki Falkenhayn táviratát, mely szerint a vezérkari 
főnök arról értesült, hogy „folyó hó 19-én, minden előzetes megegyezés nélkül 
Prizrent, Pristinát és Elbasant cs. és kir. csapatok és közigazgatási hatóságok szállták 
meg, és a bolgár egységeket egyúttal elvonulásra szólították föl. Zsekov tábornok 
ezt a követelést elutasította és hozzáfűzte, hogy ha szükséges, még egy hadosztályt 
kész odavonni a bolgár jogok megvédelmezésére." 4 A formális bolgár feljelentésre 
természetesen válaszolni kellett. Conrad néhány nap múlva részletes „igazoló je
lentést" küldött a németeknek. Ennek ismertetése azonban már átvezet a következő 
szakasz eseményeit tárgyaló fejezetbe. 

3- A kiútkeresés időszaka (1916 március) 

Kačanik hatása mindenek előtt abban mérhető le a leginkább, amilyen 
mértékben a felek belátták az erőszakos fellépés eredménytelenségét és ennek 
következményeként a kompromisszumos megoldás keresésének szükségességét. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai felsővezetése számára nyilvánvalóvá vált 
saját eszköztelensége, az a felismerés, hogy megfelelő kényszerítő erő híján 
képtelen érdekeit még szövetségeseivel szemben is érvényesíteni. Bolgár oldalról 
pedig bizonyára megértették, hogy nem érdemes túlfeszíteni a húrt, hiszen ők 
vannak úgymond „birtokon belül". Ebben a szakaszban a konfliktus már tovább 
nem eszkalálódott, bár mindkét fél makacsul ragaszkodott saját felfogásának 
jogszerűségéhez. Tovább folyt tehát a meddő vita, de az idő előrehaladtával az 
álláspontok egyre merevebbekké váltak. Várható volt, hogy a kibontakozás csakis 
német közvetítéssel válik lehetővé. 

31 • A Monarchia kompromisszumos javaslata 
Az osztrák-magyar hadvezetés a maga részéről már Kačanik után belátta, hogy 

bizonyos vonatkozásban engednie kell. Ennek megfelelően még február 28-án Laxa 
ezredes útján a következő javaslattal fordult a bolgár hadvezetőséghez:11 

1. Egész Montenegró cs. és k. katonai kormányzóságot képez, ennélfogva a 
bolgárok Djakova térségét kiürítik (amint ezt Zsekov tábornok szóban már meg
ígérte); 

2. A belgrádi cs. és kir. katonai kormányzóság Szerbiának a szerződéses határtól 
nyugatra eső egész területét magába foglalja, a legdélibb vitatott részre vonat
kozólag az AOK a következőket javasolja: 

a. A terület közös osztrák-magyar és bolgár megszállása megmarad; 
b. A katonai közigazgatást szét kell választani, mivel azonos területen két 

közigazgatás gyakorlatilag lehetetlen. Itt következik az elválasztóvonal leírása, 
melytől északra osztrák-magyar, délre bolgár közigazgatás marad. A rövidség 

141 Hohenlohe Buriánnak, Nr. 77., 1916. február 28., REZSL Budán István iratai, 16. doboz. 
142 AOKOp. Nr. 22.083., 1916 február 28., OL Filmtár W 961. 
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kedvéért a továbbiakban az északi rész neve pristinai kerület, a délié prizreni 
kerület. Civil közigazgatás hatásköri okokból ezeken a területeken nem működhet. 

c. A katonai közigazgatás irányítása a pristinai kerületben egy magas rangú cs. és 
kir. tiszt feladata, a prizreni kerületben pedig egy magas rangú bolgáré. A megszálló 
csapatok megerősítése csak kölcsönös jóváhagyással történhet. 

d. A közös diszlokációnál az ottani mindenkori legmagasabb rangú osztrák
magyar ill. bolgár tiszt helyőrségparancsnokként funkcionál. 

3. A Prizren-Pristina térség viszonyainak végleges rendezéséig az osztrák-magyar 
csapatok diszlokációja Proklupje-Kursumlja térségében változatlan marad, rájuk 
ugyanazok a szabályok érvényesek. 

4. Észak-Albánia a Skumbi torkolatától Elbasanig és Debráig a Monarchia 
kizárólagos katonai zónája, ahogy ezt már szóban Zsekov tábornok elismerte. 
Bolgár megszállású területet ennélfogva ezen a területen az AOK nem ismerhet el, 
ám hozzájárni ahhoz, hogy Elbasanban megmaradjon a bolgár megszállás, melynek 
parancsnokára azonban ugyanazok az előírások érvényesek, mint a pristinai 
kerületben. 

5. E javaslatot azzal a nyomatékos utalással kell a bolgár főparancsnokság 
tudomására hozni, hogy a katonai viszonyok ezen szabályozása csupán a provi
zórium idejére érvényes, és a terület jövőbeli hovatartozását illető megállapodásra 
nem vonatkozik. 

Ezt a javaslatot a bolgár fél nem fogadta el. Március 3-án jelentette Laxa, hogy a 
bolgár főhadiszálláson, Küstendilben beszélt Zsekov tábornokkal. Távirata szerint 

„a tábornok az AOK új javaslatait nem tudja elfogadni. Továbbra is azon az 
állásponton van, hogy Bulgária presztízse, a bolgár hadsereg morálja és a bolgár 
nép a jelenleg fennálló állapot megváltoztatása révén komoly kárt szenvedne, 
ami annál súlyosabban esne a latba, minthogy Őfelsége a király a Pristina-
Prizren ügyben szintén érintett. A generalisszimusz saját kezdeményezésből vagy 
teljhatalmánál fogva ilyen változtatást sem el nem rendelne, sem nem 
kezdeményezne. Ilyesminek akkor lenne helye, ha azt a kormány, vagy Őfelsége 
a király tenné. Legutóbbi megbeszélésünk alkalmával, mikor megbízatásomnak 
megfelelően megemlítettem a szállítások leállítását, a generalisszimusz arra a 
meggyőződésre jutott, hogy mi Bulgáriát gyengíteni akarjuk, hogy mi Bulgáriát 
quantité negligeable-nak tekintjük, stb. Ezért Zsekov még inkább ragaszkodik a 
döntéséhez, hogy a vitatott zónával kapcsolatos változtatást felsőbb utasítás 
híján maga nem kezdeményez. Hihetetlen makacssággal kitart amellett, hogy a 
szerződéses határ csak az összes probléma rendezése után, azaz az európai béke 
megteremtését követően lép majd érvénybe. Ő mint tábornok és mint bolgár azt 
kívánja, hogy a vitatott zóna Bulgáriához kerüljön, mivel Bulgária többet 
teljesített, mint amennyi a szerződésben előre látható volt. Ha Bulgária 
ragaszkodott volna kötelezettségeihez, úgy a Szerbia és az antant elleni 
hadmüveletek nem fejeződhettek volna be ilyen gyorsan. Ami az ő Djakova és 
Elbasan kiürítésére vonatkozó hozzájárulását illeti, álláspontja szerint ezt abban 
a reményben tette, hogy egyúttal a Prizren-Pristina ügy is tisztázódik. Az 
időközben felmerült kellemetlen incidenseket Zsekov a mi számlánkra írja, mivel 
mi voltunk azok - különösen a 3- hadseregparancsnokság -, akik Djakova 48 
órán belüli kiürítését követeltük, és ugyanez a követelés érkezett tőlünk a 



kačaniki bolgár helyőrségparancsnokhoz is a helység kiürítésére. Az itt felsorolt 
esetek és az a körülmény, hogy a bolgár csapatok Prizrent, Pristinát, Kačanikot 
stb. harcban foglalták el, arra a véleményre juttatták Zsekovot, hogy eljárása a 
szóban forgó ügyben teljesen jogszerű. Minden ellenérvem - a szerződés egy
értelműsége, Prizren-Pristina alaptalan és jogszerűtlen megszállása, a civil 
közigazgatás semmivel sem indokolható bevezetése, az említett terület teljesen 
egyoldalú kirablása, a bolgárok egyáltalán nem fegyverbaráti magatartása -
mind lepergett Zsekov makacsságáról. Rezümé: Zsekov megmaradt annál az 
álláspontjánál, hogy felsőbb utasítás nélkül a vitatott zónában semmiféle vál
toztatást nem hajt végre. Őfelségéhez,'a kormányhoz és a német hadvezetéshez 
fog fordulni egy német, osztrák, magyar és bolgár résztvevőkből álló bizottság 
létrehozása érdekében. Az ügyet döntőbíráskodás révén lehet megoldani. Kértem 
Zsekovtól ellenjavaslatokat, de azzal az indokkal utasított el, hogy a kormány és 
Őfelsége a király nélkül semmit sem tud javasolni. "l 

Mint látható, bolgár részről az AOK kompromisszumos javaslatát elutasították, és 
helyette egy vegyes bizottság ötletével próbálkoztak. Ez viszont Conrad számára 
volt elfogadhatatlan. A külügyi vonal a jelek szerint nem igazán értette, hogy miért. 
Thurn gróf egyik március 11-i keltezésű leveléből ' - melynek címzettje a 
külügyminiszter volt - kiderül, hogy ő személy szerint meg van győződve afelől: ez 
lenne az egyedüli megoldás a vitás kérdések rendezésére. Érvelése szerint még 
abban az esetben is, ha a döntőbíráskodás nem hozna végérvényes megoldást, már 
az kétségtelen nyereség lenne, hogy a vitatott ügyet a „vegyes bizottsági 
tárgyalások mellékvágányára lehetne terelni", miáltal az érintett hadvezetőségek 
illetve kormányok kapcsolatai megkíméltetnének a súlyos megrázkódtatásoktól, 
melyeknek pedig a legfelső helyek közötti közvetlen tárgyalásokon állandóan ki 
vannak téve. Az ügyet szóba hozta Frigyes főherceg előtt is, akinek fogalma sem 
volt arról, hogy ilyen javaslat egyáltalán létezik. Thurn mindenesetre megragadta az 
alkalmat, hogy a hadseregfőparancsnokot megkérje: próbáljon meg hatni Conradra 
a döntőbíráskodás elfogadása érdekében. 

Hogy Conradnak mi kifogása volt a vegyes bizottsággal kapcsolatban, az 
megtudható egy Buriánhoz írott március 12-i leveléből. Két okot is említ: 

1. Egy ilyen bizottság a nevezett ügyben nem kompetens, és mellesleg Conrad 
feleslegesnek is tartja a létrehozását, de ennél fontosabb, hogy 

2. határozottan tart attól, hogy a bizottság osztrák-magyar képviselőjét a német és 
a bolgár tagok leszavazzák. 

Az utóbbi indok különösen figyelemre méltó, és arra enged következtetni, hogy 
Conradnak kevés illúziója volt a német álláspontot illetően. Kérdés, ezek után mit 
várt Falkenhayn közvetítői szerepétől. Mint arról már volt szó, a német vezérkar 
főnökének személyes közbelépését még a kačaniki ügy kapcsán kérte. Mivel 
időközben bolgár részről a Monarchia hadvezetőségét a német főhadiszálláson 

143 AOKOp.Nr. 22.291, 1916. március 4 , OL Filmtár W 961. 
144 Thurn levele Buriánnak, sz. n., 1916. március 11., REZSL Burián István iratai, 8. doboz. 
145 AOKOp. Nr. 22.672., 1916. március 12., OL Filmtár W961. 

- 5 4 -



szabályszerűleg följelentették, Conrad kénytelen volt saját eljárását a Prizren-
Pristina ügyben megvédeni. 

A Falkenhaynhoz írt idevonatkozó levél abból a szempontból is érdekes, hogy 
benne a Monarchia vezérkarának főnöke összefoglalja, hogyan is kerültek osztrák
magyar egységek a vitatott zónába. Mint emlékezetes, a bolgár vádak szerint csak 
február 19-én, azaz jóval azután, hogy a szófiai kormány csapatai a nevezett 
területet a szerbek üldözése során elfoglalták. Ezzel szemben - mint Conrad 
leszögezi 47 - a Mackensen hadseregcsoport-parancsnokság parancsára a cs. és kir. 
59- hadosztály különítménye már 1915. december 5-én elérte Pristinát, hogy leváltsa 
az ottani német különítményt. (Mellesleg - ezt Wiesner egyik azonos témában írott 
magánleveléből1 lehet tudni - a nevezett várost november 23-án német és bolgár 
egységek együtt szállták meg, ám a német egységek részeként egy osztrák-magyar 
tüzéralakulat is jelen volt.) Később' az egész hadosztályt odavezényelték, és 
éldandára 22-én ért Pristinába. 4 Január 6-án a divízió részei Prizrenben voltak. (Itt 
már november vége óta létezett a bolgár megszállás.) Még november 27-én az AOK 
kérte a bolgár hadvezetést, hogy a Pristina-Prizren térségben állomásozó 3. 
hadosztályát a szűkös utánpótlási- és szállásviszonyok miatt vonja ki. Erre az volt a 
válasz, hogy a Monarchia egységei elegendő helyet találnak maguknak a bolgárok 
mellett. Február 3-án megjött a parancs az 57. hadosztály elszállítására a Szávához. 
Ezek után a térségben csupán az Albánia felé előrenyomuló 2. hegyidandár 
utánpótlásának biztosítására maradt vissza 4 hadtápzászlóalj. Amikor a beérkező 
hírek szerint a bolgárok közigazgatási hatóságokat kezdtek telepíteni Prizren-
Pristina térségében, az AOK hasonló lépéssel válaszolt, mert - Conrad szerint - ily 
módon lehetett biztosítani a 2. hegyi dandár számára a terület erőforrásait. Már 
február 10-én intézkedés történt egy osztrák-magyar különítménynek Tiranából 
Elbasanba történő küldésére azzal a céllal, hogy a jelentések szerint ott található 
ellenséget az albánokkal közösen megtámadja. Időközben azonban az ellenség 
Elbasant kiürítette és oda 12-én egy bolgár, 13-án pedig egy osztrák-magyar 
különítmény érkezett. 12-én Conradnak Zsekov tábornok megígérte, hogy a 
bolgárok kiürítik a várost, amint oda a Monarchia egységei beérkeznek. Sem 
Elbasanban, sem máshol Albániában nem tevékenykednek osztrák-magyar 
közigazgatási hatóságok, ezzel szemben - mint Conrad hangsúlyozza - a bolgárok 
minden előzetes megállapodás nélkül kormányzót neveztek ki a városba. Végezetül 
a Monarchia vezérkari főnöke nyomatékosan kijelenti, hogy az említett december 
27-i kérést leszámítva sem az AOK-tól, sem alárendelt parancsnokságoktól nem 
származott a bolgár fél felé olyan követelés, hogy Prizren-Pristina térségéből 
csapatait vonja ki. Elhangzott viszont az a kérés, hogy Zsekov ígéretének 
megfelelően Elbasanból a bolgár megszállást hívják vissza - ám mindez ideig hiába. 

Nyilván feltűnő - és erre Wiesner külön fel is hívja a figyelmet3 -, hogy a fenti 
beszámolóban egyetlen szó sem esik Kačanikról. Az említett települést január 

146 Ld. az előző fejezet végén. 
147 AOKOp.Nr. 22.234., 1916. március 2., OL Filmtár W96I. 
148 Wiesner Musulinnak(?), sz. n., 1916. március 4., OL Filmtár W 961. 
149 A hadosztály korábban már idézett naplója szerint 21-én. L. 58.jegyzet. 
150 L. Németh József. A 2. hegyidandár átkelése az Albán-Alpokon 1916 február havában. Hadtörténelmi Köz

lemények 1929. 39-84. o. 
151 Wiesner MusulinnakC?), sz. n., 1916. március 4., OL Filmiár W 961. 
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l6/17-én szállták meg a bolgárok. ? Osztrák-magyar csapatok ezzel szemben csak 
február 11. után érkeztek oda, (éspedig Pristinából, mivel Kačanik a pristinai 
körzethez tartozik) hogy ott hadtáphivatalt létesítsenek. 

A már többször idézett Wiesner féle beszámoló jól mutatja a külügyi vonal 
álláspontját az egész kialakult ügy megítélésével kapcsolatban. Szerzője leszögezi, 
hogy tehát a Monarchia csapatai valamennyi kritikus ponton a bolgárok után 
jelentek meg. Hogy voltak-e (és ha igen, milyen mértékben) katonai okai ezeknek a 
csapatmozdulatoknak, az tulajdonképpen irreleváns. 

„A történeti kritika szempontjából számomra csupán az tűnik fontosnak, hogy a 
december 5-i pristinai bevonulás még német fővezérlet alatt történt, azaz -
tisztán katonai szempontból teljességgel jogszerű volt. Csapataink további 
eltolására Prizren, Kačanik és Elbasan felé már balkáni haderőinknek a német 
fővezérlet alóli kiválása után történt, ennélfogva szükségessé tette volna egy elő
zetes megállapodás létrehozását a bolgár hadvezetéssel a hadseregkörletek 
kölcsönös elhatárolásáról. Erre azonban február 12-ig nem került sor, és ilyenre 
addig előkészület sem történt. Ismeretes módon sikertelennek bizonyult Conrad 
bárónak azon kísérlete, hogy Teschenben Zsekovval ilyet megkössön. Az AOK 
csapateltolásai ennélfogva olyan egyoldalii lépés jegyét viselik magukon, mely 
nem nélkülözi az agresszív jelleget, különösen ha meggondoljuk, milyen bizal
matlanul szemlélte az AOK bolgár csapatok operatív elhelyezkedését a kérdéses 
térségben. "153 

Ezen a ponton Wiesner felveti azt a kérdést, vajon nem pusztán az - úgymond -
egyoldalú osztrák-magyar csapateltolásokra adott válaszként rendeztek-e be a 
bolgárok civil közigazgatást Prizrenben és Pristinában. Mivel feleletet erre a kérésre 
nem tud adni, sietve hozzáteszi, hogy természetesen ezzel nem azt akarja mondani, 
mintha az AOK ellenállása a bolgár lépéssel szemben nem volna teljesen jogos. Úgy 
túnik tehát, hogy Wiesnerhez nem jutottak el azok az információk, melyek február 
12-e előtt már beszámoltak a civil közigazgatás berendezéséről a vitatott zóná
ban. (?) 

A levél utolsó bekezdése nem hagy szemernyi kétséget sem afelől, hogy a 
,,külügyesek" a várhatóan kudarccal végződő ügy felelősét a katonai vezetésben 
látják. Az AOK „sikerhajhász" és „eltitkolt" kirándulásai a politika területére vagy 
sima kudarccal, vagy kétes természetű kompromisszumos javaslatokkal végződnek 
- ez Wiesner szerint a történetből levonható legbiztosabb következtetés.171 

3-2. Az álláspontok kölcsönös megmerevedése 
Március folyamán érezhetően megváltozott a bolgár fél magatartása. Miközben 

természetesen továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy a vitatott területeknek 
Bulgáriához kell tartozniuk, nem elégedtek meg saját eljárásuk jogszerűségének 
hangoztatásával, hanem egyre határozottabban kezdték követelni, hogy éppenséggel 
a Monarchia vonja vissza a megítélésük szerint teljesen indokolatlanul és 

152 HL Mikrofilmtár 369. doboz: Lustig ezredes jelentése a Mackensen hadseregcsoporttól az uralkodó katonai 
irodájának, Nr. 16/3 (1916. január 16. ( ill. Nr. 17/3. (1916. január 17.) 

153 Wiesner MusulinnakC?), sz. n., 1916. március 4., OL Filmtár W 961. 
154 Uo. 
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jogszerűtlenül utólagosan a térségbe vezényelt egységeit. Ez derül ki Laxa március 
7-i jelentéséből, melyben ismerteti a bolgár hadseregfőparancsnokság ilyen értelmű 
(Zsekov tábornok és Zsosztov vezérkari főnök által aláírt) táviratát. 55 Válaszában az 
AOK megmagyarázza, miért is „kényszerült a cs. és kir. hadvezetés arra, hogy 
Prizren-Pristina térségébe osztrák-magyar csapatokat vezényeljen." Ennek 
kizárólag katonai - és mellesleg a bolgár legfelsőbb hadvezetés által ismert - okai 
voltak. Nevezetesen: hogy a bolgárok a Kövess-féle hadsereg megerősítésére szánt 
3. hadosztályukat visszatartották. Ezért kellett az 57. hadosztályt délebbre tolni, 
hogy a Montenegró elleni hadjáratban esetlegesen számításba jövő keleti irányú tá
madáshoz megfelelő erősségű haderő álljon rendelkezésre, minthogy a térségben 
lévő bolgár csapatokra nem lehetett számítani. Szó sem volt tehát arról, mintha a 
Monarchia meg akarta volna szállni Prizren és Pristina térségét. A válasz újólag 
megismétli azt az állítást, miszerint a Monarchia hadvezetése sohasem követelte a 
bolgár egységek visszavonását, bár azok katonai szempontból teljesen 
indokolatlanul tartják megszállva a vitatott térséget. Helyben maradásuk kizárólag 
azt a célt szolgálja - szögezi le az AOK -, hogy megalapozzák a bolgár igényeket a 
szerződésbeli határvonalon túli területek bekebelezésére. Ezért a Monarchia 
hadvezetése saját csapatait a kérdés rendezéséig nem vonja vissza és elvárja a 
bolgároktól, hogy a szövetségesek között megszokott'barátságos előzékenységgel 
bánjanak katonáival. 

Természetesen nem késett a bolgár reagálás sem, amely - mint várható — 
ragaszkodott az osztrák-magyar erők visszavonásához, mivel ,,az osztrák-magyar 
hadsereg által elfoglalt területen egyetlen bolgár katona sem található". A célzás 
teljesen egyértelmű ... A bolgárok szerint továbbá teljesen felesleges a Monarchia 
erőinek a térségben tartását azzal indokolni, hogy rájuk szükség van az albániai 
utánpótlási vonalak fenntartásához. Ezeket a vonalakat ők (ti. a bolgárok) majd 
biztosítják, ahogy eddig is tették. 1D7 Ehhez az AOK már nem sokat tudott 
hozzátenni: hangsúlyozta, hogy csapatai visszavonása egyenértékű lenne a bolgár 
területi igények elismerésével, ez pedig nem tartozik a hadseregvezetés kom
petenciájába, hanem az illetékes kormányok döntésétől függ.1 

Mint látható, a felek láthatólag kimerítették érveik egész tárházát. Az ügy innen 
kezdve egyre inkább egyfajta „iszapbirkózás" látszatát keltette. Pedig az AOK a 
maga részéről azzal is igyekezett jószándékát bizonyítani, ahogy az időközben 
felmerült újabb vitás kérdést kezelte. A hadműveletek során természetesen nem 
csupán bolgár egységek jutottak a szerződésbeli vonaltól nyugatra eső területekre, 
megtörtént ez fordítva is, hiszen a Bulgáriának ígért zóna nem lehetett azonos a 
bolgár hadsereg hadműveleti területével. Március 10-én jelentette Laxa, hogy 
Zsekov tábornok sürgős távirata szerint a bolgárok „véletlenül" tapasztalták, 
miszerint „minden megállapodással, egyezménnyel és szerződéssel ellentétes 

155 Laxa távirata az AOK-nak, Res. Nr. 1487/1., 1916. március 7. Megtalálható Thurn Buriánnak küldött 9632. sz. 
(1916. március 9-i) jelentésében 1. sz. mellékletként, OL Filmtár W96l. 

156 Az AOK távirata Laxának, Op. Nr. 22.515., 1916. március 8. Megtalálható az előző jegyzetben hivatkozott Thurn 
jelentés 2. sz. mellékleteként, OL Filmtár W 961. 

157 Laxa távirata Res. Nr. 1722/1., 1916. március 17. Megtalálható Thurn Buriánnak küldött 9979. sz. jelentésében 
(1916. március 21.) l.sz. mellékletként, OL Filmtár W96l. 

158 Az AOK távirata Laxának Op. Nr. 22.870., I916. március 18. Megtalálható az előző jegyzetben hivatkozott Thurn 
jelentés 2. sz. mellékleteként, OL Filmtár W 96I. 
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módon" osztrák-magyar egységek állomásoznak Prokuplje-Kursumlje térségében, 
és ott mindenfélét rekvirálnak és felvásárolnak. Ezen csapatok minden értesítés 
nélküli odavezénylése ellen a bolgár fél nagyon határozottan tiltakozik, minthogy a 
nevezett települések a Bulgáriának ítélt területen találhatóak.1^9 Természetesen az 
AOK kétségbe vonta, hogy valamiféle „véletlen észrevevésről" lett volna ez esetben 
szó. Még 1915 decemberében hagyott az 57. hadosztály hadtápalakulatokat a 
nevezett térségben, biztosítandó a Pristinába vezényelt divízió utánpótlását. De ha 
ez esetleg nem jutott volna a bolgárok tudomására, úgy az AOK február végén 
továbbított kompromisszumos javaslatának 3. pontjából értesülhettek a dologról. 
Mellesleg már február 22-én jelentette a kačaniki ügy kapcsán említett Papházy 
alezredes a 3. hadsereg parancsnokságának, hogy ,,a bolgár városparancsnokság 
saját főparancsnokságától kapott parancsra tiltakozott a Kursumlje kerületben a 
hadtápraktárunk számára folytatott rekvirálások ellen, és kizárólag az ott ál
lomásozó zászlóalj állományának ellátásához szükséges rekvirálást engedé
lyezte." Mindenesetre az AOK első lépésként azonnal elrendelte a rekvirálások 
beszüntetését,1'1 majd március 23-án a zászlóaljat visszavonatta. Ezzel az utolsó 
osztrák-magyar egység is távozott a szerződéses határtól keletre lévő területről. 
Mindamellett nem lehet csupán az AOK előzékenysége megnyilvánulásának 
tekinteni ezt a lépést. Előző napon ugyanis az egység írásos értesítést kapott a 
bolgár közigazgatási hatóságtól, miszerint Bulgária 1916. március 21-ével a szer
ződéses határt lezárja, azt bolgár államhatárnak tekinti, melynek átlépését mind 
katonák mind civilek számára bolgár úti okmányok meglététől teszi függővé. Az 
intézkedésre reagálva jegyezte meg Conrad: fel kell szólítani a bolgárokat, hogy 
mindezt tekintsék érvényesnek a határ teljes hosszát illetően, azaz Prizren, Pristina, 
Djakova és Elbasan környékén is. 

3-3- A németek szerepe 
Mindeddig kevés szó esett arról, milyen szerepet játszott a német fél az 

események alakulásában. Pedig nyilvánvaló, hogy ennek a kérdésnek a jelentősége 
a konfliktus egész története során szinte végig fokozódott, párhuzamosan azzal, 
ahogy a két vitatkozó fél mellett egyre inkább előtérbe került egy közvetítő (vagy 
akár döntőbíró) harmadik bevonása. A szövetségi rendszeren belüli erőviszonyok 
természetesen eleve meghatározták ezt a szereposztást: Németország, mint a 
koalíció vitathatatlanul legerősebb és legtekintélyesebb tagja nem térhetett ki a 
kölcsönös felkérés teljesítése elől, amely ugyanakkor nyilvánvaló módon nem 
csupán terhes kötelezettséget jelentett, hanem számos előnnyel is járt. 

Természetesen a közvetítővel szemben jogosan merül fel a pártatlanság igénye. 
És pontosan ez az a probléma, amely meglehetősen bonyolulttá teszi Németország 
szerepének a megítélését. Mert igaz ugyan, hogy a hivatalos német politika szükség 

159 Laxa távirata Res. Nr. 1566/1., 1916. március 10. Megtalálható Thurn Buriánnak küldöli 9727. sz. (1916. március 
12.) jelentése 2. sz. mellékleteként, OL Filmiár W 961. 

160 Papházy távirata megtalálható Wiesner 93/í5. sz. jelentésének (1916. február 27.) 3- sz. mellékleteként, OL Filmtár 
W9Ó1. 

161 Az AOK távirata Laxának, Op. Nr. 22.575., 1916. március 11. Megtalálható Thurn Buriánnak küldött 9727. sz. 
jelentése (1916. március 12.) 2. sz. mellékleteként, OL Filmtár W96I. 

162 Thurn Buriánnak, Nr. 961, 1916. március 25., OL Filmtár W961. 
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esetén határozottan állást foglalt a szerződéssel ellentétes bolgár igényekkel 
szemben és a szerződéshez ragaszkodó osztrák-magyar magatartás mellett. Mégis, a 
Monarchia vezető köreiben eltérő intenzitással ugyan, de végig jelen volt az a 
vélemény, hogy a németek a kulisszák mögött valójában a bolgárokat támogatják, 
mert nincs ellenükre a dualista állam pozícióinak némi romlása. A gyanú alapjául 
rendszerint az szolgált, hogy valamely bolgár politikus nyílt, vagy burkolt formában 
célzott rá: Berlinben a szófiai álláspontot osztják a vitatott kérdést illetően. 
Tarnowski március 16-án például beszámol egy a miniszterelnökkel folytatott 
beszélgetéséről, melynek során Radoszlavov kijelentette, annál is kevésbé várható a 
bolgár fél álláspontjának megváltozása, mivel Németországban is ugyanez a felfogás 
uralkodik. Táviratát a következőkkel zárja: 

„Már régóta az a benyomásom, hogy német részről a Prizren-Pristina kérdésben 
nem szekundálnak nekünk. A miniszterelnök mai hivatkozása Németországra 
világosan bizonyítja, hogy Ferdinánd királyt és az ő hadseregfőparancs
nokságát hajthatatlanságukban német részről direkt erősítik. "* 
A bécsi külügyminisztérium természetesen nem hagyta szó nélkül a bolgár 

kormányfő kijelentését. A berlini diplomáciai képviselet útján felvilágosításért 
fordultak a németekhez, ahonnan hamarosan meg is érkezett a válasz. Eszerint -
ahogy Hohenlohe beszámol Jagow-val folytatott megbeszéléséről - a német 
külügyminiszter „nagyon csodálkozott" a dolgon, és leszögezte: a német kormány 
sohasem hagyott Bulgária előtt semmiféle kétséget aziránt, hogy a vitatott 
kérdésben teljes mértékben az osztrák-magyar állásponton áll. Hohenlohe kérésére 
megígérte, hogy mindezt nyomatékos formában ismételten tudatja a bolgár 
kormánnyal is. yl Burián ezzel a dolgot megnyugtató módon elintézettnek tekin
tette. Tarnowskinak küldött táviratából kiderül, hogy az egész ügyet olyan kísér
letként értékeli, amely megpróbálta kijátszani egymás ellen a két szövetségest. 5 

Tarnowskit azonban - mint már más alkalommal is bizonyította - lényegesen 
nehezebb volt meggyőzni. Ő személy szerint nem szívesen vonná kétségbe Jagow 
szavait a korábbi német magatartásról - írja az üggyel kapcsolatban Buriánnak -, 
de kénytelen rámutatni, hogy szerinte érthetetlen, hogyan hivatkozhatott 
Radoszlavov az említett módon a németek felfogására, ha egyszer Szófiában német 
részről már eddig is világosan képviselték a Monarchia által vallott álláspontot. Azt 
sem igazán érti - teszi hozzá -, hogyan lehetséges, hogy a frissiben érkezett új 
német követnek Ferdinánd azonnal heves kritikával illesse a Monarchia maga
tartását,1 7 ha német oldalról valóban semmilyen megértést nem mutattak a bolgár 
igények iránt. Egyébként Szófiában a németektől csupa elítélő véleményt lehet 
hallani a Prizren-Pristina kérdéssel kapcsolatos osztrák-magyar álláspontról. Az új 
követtel folytatott beszélgetéséből az is kiderült számára, hogy a német kormány is 
sajnálatosnak tartja ezt az álláspontot. A kolléga szavai szerint „nem éri meg olyan 

163 Tarnowski Buriánnak, Nr. 238., 1916. március l6., REZSL Burián István iratai, l6. doboz. 
164 Erre meg is történt a megfelelő lépés. A szófiai német követ ilyen értelmű közlése megtalálható Tarnowski 

Buriánnak küldött 246. sz. táviratában, 1916. március 20., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
165 Tarnowskinak, Nr. 169., 1916. március 20. A távirat tartalmazza Hohenlohe berlini beszámolóját is. REZSL Burián 

István iratai, 16. doboz. 
166 Tarnowski Buriánnak, Nr. 252., 1916. március 21., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
167 Tarnowski Buriánnak, Nr. 234., 1916. március 16., REZSL Burián István iratai, ló. doboz. 
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porfészkek miatt szívóskodni, amelyeknek még a nevét se lehet megjegyezni". 
Mellesleg beszélgetőpartnere aggodalmát fejezte ki aziránt, vajon nem fogja-e 
megrendíteni Radoszlavov helyzetét, ha ő Jagow utasításának megfelelően tol
mácsolja neki a német kormány Monarchiát támogató álláspontját. Mindebből 
Tarnowski logikus módon újra megerősítve látta gyanúját, mert ha ez a veszély 
eddig nem foglalkoztatta a berlini urakat, úgy annak nyilvánvalóan megvolt az oka. 

Hogy a németek kettős játékot úznek, arra már korábban is voltak bizonyos jelek. 
Március 5-én például Laxa ezredes arról számol be, hogy milyen mély hatást 
gyakorolt a bolgár belpolitikai életre az a kijelentés, melyet a januári nisi lá
togatásakor Vilmos császár tett, és amely szerint „valamennyi terület, melyre a 
bolgár katona lép, bolgár marad". Azóta úgy a kormánylapok, mint az ellenzéki 
sajtó számtalanszor idézte* a nevezetes mondatot. Igaz, ellenzéki oldalról szkeptikus 
hangok hallatszanak az ígéret beválhatpságát illetően, ám Radoszlavovnak az a 
véleménye, hogy egy császár szavai elegendő garanciát jelentenek. Laxa szerint 
kormányzati és katonai körökben az a vélemény, hogy a császári kijelentés 
érvénytelenítheti a szerződésből adódó kötelezettségeket. Mindenesetre ké
zenfekvő a gyanú - írja - , hogy bizonyos összefüggés létezik a császári szavak és a 
bolgároknak a vitatott területtel kapcsolatosan tanúsított csökönyössége között.1 ; 

Híresztelésekre adott lehetőséget az állítólagos macedóniai német konzulátusok 
ügye is. Március 18-án a bolgár távirati iroda lapértesülésekre hivatkozva arról 
számolt be, hogy a német kormány konzulokat nevezett ki Nisbe, Bitolába és 
Prizrenbe.1 A jelekből ítélve ezt a hírt mind Szófiában, mind Bécsben úgy 
értelmezték, hogy a német kormányzat ezzel tudomásul veszi a nevezett területek 
bolgár bekebelezését. Hohenlohe érdeklődésére 20-án Jagow azonnal cáfolta az 
értesülést. Csak arról van szó - magyarázta a külügyminiszter - , hogy bizonyos 
észak-görögországi német menekültek ügyében a német konzul, Dr.-Kuenzer 
néhány macedóniai városban is vizsgálatot folytatott. Lehetséges, hogy ez adott 
alapot a bolgár híresztelések keletkezéséhez. Ez annál is inkább valószínű, mivel 
még a német katonai hatóságok is új konzulátusok létrehozására gyanakodtak.171 

34. A Falkenhayn-javaslat 
Ha hinni lehet Cramonnak, akkor azt a megoldási tervezetet, amely később a 

megegyezés alapjául szolgált és amelyet Falkenhayn nevével kapcsoltak össze -
tulajdonképpen nem is a német vezérkar főnöke dolgozta ki, hanem maga Cramon 
tábornok. ,,Végül - olvashatjuk sokszor idézett visszaemlékezéseiben - egy olyan 
megegyezést javasoltam, amelynek értelmében a vitatott zóna egy részére a 
bolgárok megkapták a megszállás jogát, ám kötelezték magukat arra, hogy 
mindebből semmiféle tartós birtoklásra vonatkozó előjogot nem vezetnek le. A 
javaslatot megtáviratozták Teschenbe és Szófiába, és az alkalmas alapnak bizonyult 
a kibéküléshez."172 

168 Minderről részletesen ld. Laxa Táviratát Buriánnak, Nr. Z. 15/P. A-D. 1916. március 14., OL Filmtár W96l. 
169 Laxa ezredes távirata Res. No. 1436., Szófia, 1916. március 5., OL Filmtár W 961. 
170 Telegramme des k. k. Telegraphen-Korrespondenz-Bureau, 2. Ausgabe vom 19. März, 1916, 12 Ulir Mittags. OL 

Filmtár W 96I. 
171 Hohenlohe Buriánnak, Nr. 108., 1916. március 20., és Nr. 109., 1916. március 21., OL Filmtár W 961. 
172 Cramon 50. o. 
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Conrad március 23-án értesült Falkenhayn táviratából az említett javaslatról, 
amely felvázolta a kibontakozás alapjait: 

- a Monarchia kiüríti Prizrent és Pristinát, 
- a bolgárok kiürítik Djakovát és Elbasant, 
- a bolgárok kötelezettséget vállalnak Prizren és Pristina későbbi kiürítésére, 

amennyiben a két érintett kormány közötti megállapodás ilyen értelmű döntést 
tartalmaz, 

- a kiürítésre a két félnek 14 nap áll a rendelkezésére. 
Amennyiben a javaslat nem érné el a célját, úgy Falkenhayn ,,a meglévő 

véleménykülönbségek megszüntetéséhez" a maga részéről tovább már nem tudna 
hozzájárulni.173 A távirat szövegéből ugyanakkor az is kitűnik, hogy német részről a 
javasolt kölcsönös engedményeket egyenértékűeknek tartják, s ez a körülmény 
nyilván nem kerülte el a Monarchia döntéshozóinak a figyelmét. 

Conrad természetesen nyomban megküldte Bécsbe Buriánnak a Falkenhayn 
távirat szövegét, és a mellékelt kísérőlevélben megfogalmazta saját álláspontját is. 7"* 
Ennek lényegi elemei a következők: 

1. Katonai szempontból jelenleg Prizren és Pristina birtoklása nem szükséges. 
2. Az albániai osztrák-magyar egységek számára az utánszállítás lehetőségét 

biztosítani kell. 
3. Mivel Burián a Prizren-Pristina területre akár a Monarchia, akár egy leendő 

Albánia számára igényt nem támasztott,175 bizonyos változtatások mellett ő a 
Falkenhayn javaslatot elfogadja. 

A változtatások legfontosabbika, hogy a leendő egyezményben nem elegendő 
csupán a négy települést (Prizren, Pristina, Djakova, Elbasan) megnevezni, szük
séges az új határvonal precíz rögzítése is. (A Buriánnak küldött akta tartalmaz egy 
térképvázlatot is, melyen fel van tüntetve az eredeti szerződés szerinti valamint az 
új, javaslat szerinti határ. Minthogy Falkenhayn táviratában nem található utalás 
semmiféle kísérő térképre, feltételezhető, hogy a vázlat a Conrad által javasolt új 
elválasztó vonalat ábrázolja.) 

Egészében véve szembetűnő, mennyire szkeptikus Conrad a konfliktus ilyen 
formában történő feloldásával kapcsolatban. ,,Mély meggyőződésem - olvasható a 
kísérőlevélben - , hogy Prizren és Pristina térsége a békekötéskor sem lehet akár a 
mienk, akár egy önálló Albániáé anélkül, hogy Bulgáriával megküzdenénk, ha 
egyszer azt kizárólag bolgár csapatok már megszállták." Nem mulasztja el 
természetesen, hogy újólag kifejezésre juttassa saját Albániával kapcsolatos fel
fogását, mondván: ha a Monarchia bekebelezné Észak-Albániát, akkor Koszovó 
elvesztése a megszállt területre nézve nem volna végzetes; egy önálló Albánia vi
szont nem létezhet Prizren és Pristina térsége nélkül. Mindenesetre Bulgáriával 
szemben szerinte a jövőben „teljesen magától értetődően" a legnagyobb bizalmat
lanság indokolt, minden megállapodást kötelező módon írásba kell foglalni és 
szerződésként alá kell íratni. A történtek ismeretében aligha tűnik mindez hatékony 

173 AOK Op. Nr. 23.083., 1916. március 23., OL Filmiár W 961. 
174 Uo. 
175 Burián lapszéli megjegyzése: „Az ellenkezője a vezérkar főnöke számára is ismeri," Uo. 
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óvatossági rendszabálynak, hiszen a jelenlegi konfliktus is egy kölcsönösen aláírt 
egyezmény be nem tartásából keletkezett... 

Conrad fenti levelére Burián március 25-én válaszolt.17' Mint írta, számára a 
Falkenhayn-féle közvetítési javaslat egyáltalán nem tűnik kielégítőnek, minthogy 
nem veszi tekintetbe, hogy a bolgárok által kiürítendőnek megjelölt területek nem 
is képezték a legyőzött Szerbia részét: Djakova a Monarchia által levert Monte
negróhoz tartozik, Elbasant pedig az 1913-as londoni nagyköveti konferencia az 
újonnan létrejött albán állam részévé nyilvánította. Ezek a városok tehát a 
Monarchia számára egyáltalán nem jöhetnek számításba kompenzációként Prizren 
és Pristina elvesztéséért. „Le kellene tehát mondanunk a vitatott területről, hogy 
érte megkaphassuk azt, ami vitathatatlanul a miénk"177 - fogalmazta meg tömören a 
kilátásba helyezett tranzakció lényegét a külügyminiszter. 

Ami mármost Conrad tervezett lépését illeti, Burián a maga részéről a nevezett 
terület ideiglenes kiürítése ellen nem emel kifogást, amennyiben a vezérkari főnök 
katonai szempontból nem tartja elengedhetetlenül fontosnak Prizren és Pristina 
jelenlegi birtoklását, és amennyiben ez az egyetlen lehetőség a bolgárokkal való 
fegyveres konfliktus elkerülésére. Ebben az esetben viszont ragaszkodni kell ahhoz, 
hogy a bolgárok a nekik jutó területről a civil közigazgatás szerveit vonják vissza. Ez 
joggal elvárható, hiszen éppen bolgár részről ismételten felmerült az az igény, hogy 
a jövőbeli rendezésre nézve semmi prejudikáló ne történjék. Mindenesetre szerinte 
Prizren és Pristina ügyét el kell különíteni Elbasan és Djakova sorsának kérdésétől, 
és ezt érvényesíteni kell a bolgárokkal szemben, ahogy az Djakova esetében már 
sikerre vezetett.178 

Conrad tehát pozitív választ adott Falkenhayn javaslatára, s ezt március 26-án 
megküldte Buriánnak, reagálva egyúttal a külügyminiszter fentebb idézett levelére. 
Ebben a cs. és kir. vezérkar főnöke meglehetősen fejlett empátiáról tesz tanú
bizonyságot, midőn a következőképpen kísérli meg bolgár szempontból értelmezni 
a kialakult helyzetet: 

„A célszerűségnek háborúban egyedül mértékadó szemszögéből nézve a bolgár 
megszállási igényeket nagyon is érthetőnek találom, mivel bizonyosan nem 
kerülte el a bolgárok figyelmét, hogy nálunk hiányzik a pozitív cél és szilárd 
szándék arra, hogy a szerződéses határtól nyugatra lévő területeket a 
Monarchiába bekebelezzük. Ők tehát ezt a területet bizonyos mértékig gazdátlan 
földnek tekintik, amely után kezüket kinyújtani nem csupán jogosnak, hanem 
saját biztonságuk érdekében egyenesen magukra nézve kötelezőnek érzik, mivel 
halálos ellenségüknek, Szerbiának a visszaállítását — még ha redukált kiter
jedésben is- soha meg nem engedhetik."l79 

Conrad fenti levele természetesen újabb viszontválaszra késztette a kül
ügyminisztert. 18° Újabb érvek már nem hangzottak el, a két fél láthatólag már ismert 
álláspontját ismételte. Burián ráadásul szemrehányást tett Conradnak többek között 

176 Burián Wiesnernek, Nr. 149-, 1916. március 25., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
177 Uo. 
178 Itt nyilván arra céloz, hogy a februári tescheni tárgyalásokon Radoszlavov ígéretet tett Djakova kiürítésére. 
179 AOK Og. Nr. 23.083/1., 1916. március 26., OL Filmtár W96l. 
180 Burián Thurnnak, Nr. 1418 és Nr. 1421. 1916. március 28., OL Filmtár W 961. 
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azért, mert „idő előtt" visszavonta az osztrák-magyar csapatokat a vitás térségből, 
ami ,,a Külügyminisztériumra eső feladat megoldását mindenesetre megne
hezítette." Conrad meglehetősen felindultan fogadta a kritikát és azonnal Bécsbe 
utazott, hogy személyesen védekezzék.181 Erről a látogatásról található egy 
bejegyzés Burián naplójában is. 

„Március 30. 
Conrad itt. Tombolva védte Falkenhayn közvetítő javaslatának elhamarkodott 
elfogadását, de azután előzékenyen felajánlotta, hogy visszacsinálja. Ezt nem 
kívántam, mert visszaszíni más mint valamit meg nem adni. (...) 
Március utolsó napjaiban Szófiában is meglehetősen feszültté vált a hangulat. 24-

én jelentette Laxa, hogy német kollegáját (Massow alezredest) előző nap hosszabb 
kihallgatáson fogadta Ferdinánd. Az uralkodó ,,igen nyomott hangulatú és mo
gorva" volt. Természetesen szóba került a Prizrerc-Pristina ügy és Ferdinánd 
továbbra is azon az állásponton volt, hogy az elfoglalt területek kiürítéséről szó sem 
lehet. Érzékeltette német beszélgetőpartnerével, hogy az osztrák-magyar maga
tartás megrendíti a Radoszlavov kormány helyzetét, ami természetesen egy 
oroszbarát (Malinov) kabinet megalakulásával járhat. Az egész ügyért Buriánt és 
Conradot tette felelőssé, de nem kímélte a szófiai osztrák-magyar képviselet 
munkatársait sem. Massow járt Radoszlavovnál is, és az volt a benyomása, hogy a 
miniszterelnök teljes mértékben osztja az uralkodó felfogását, mert meggyőződése 
szerint menesztenék, ha nem így tenne.183 Március 27-én Tarnowski már arról 
számolt be, hogy Radoszlavov közölte vele: bejelentette az uralkodónak lemondási 
szándékát, mivel többé nem tudja képviselni Ferdinánd politikáját. Tarnowski nem 
igazán tudta eldönteni, komolyan vegye-e a bejelentést. A bolgár kormányfő 
kitartott szándéka határozottsága mellett, mondván: a Monarchia hajthatatlansága -
melyhez Németország támogatólag csatlakozott - lehetetlenné teszi számára a 
maradást. Tarnowski megtudta ugyanakkor, hogy az uralkodó felhatalmazta kor
mányfőjét Djakova és Elbasan azonnali kiürítésére, Prizren és Pristina esetében 
azonban ragaszkodott a bolgár közigazgatás megmaradásához. Minthogy a 
Monarchia képviselője ekkor már tudta, hogy Szófiába is megérkezett Falkenhayn 
javaslata, nem volt nehéz ennek hatását felfedeznie Ferdinánd „engedékeny
ségében".18' 

A későbbiek ismeretében teljességgel beigazolódott Tarnowskinak az a gyanúja, 
hogy Radoszlavov lemondásának napirenden tartása egyfajta „összjáték" az ural
kodó és kormányfője között, melynek célja: nyomást gyakorolni a szövetségesek -
elsősorban a Monarchia - vezetésére. Ezt szolgálta a szinte kötelező célzás az 
esetleges belpolitikai következményekre, amelyek adott esetben természetesen 
külpolitikai vonzattal is járhatnak. Erre utalt az az igyekezet, amellyel Radoszlavov 
sürgette Tarnowskit, hogy mielőbb tudassa Béccsel várható lemondásának hírét, 85 

s az a leplezetlen várakozás, amellyel a császárvárosból származó híreket várta. 

181 Thurn Buriánnak, Nr. 973. 1916. március 29., OL Filmtár W 961. 
182 REZSL Burián István naplója, 1916. március 30-i bejegyzés, REZSL Burián István iratai, 25. doboz. 
183 Thurn telefonjelentése Buriánnak, sz. n., 1916. március 26., OL Filmtár W 961. 
184 Tarnowski Buriánnak, Nr. 271., 1916. március 27., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
185 Tarnowski Buriánnak, Nr. 271., 1916. március 27., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
186 Tarnowski Buriánnak, Nr. 282., 1916. március 29., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
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Ezt bizonyította közvetett módon az is, hogy Dobro vic, az uralkodó legköz
vetlenebb bizalmasa szemmel láthatólag nem túlságosan izgatta magát a lemondás 
várható belpolitikai hatása miatt.187 

• 

4. Az április 1-i megállapodás 

4.1. A megállapodás elfogadott változata 
A két érdekelt félhez eljuttatott és végül kölcsönösen elfogadott megállapodás a 

következőket tartalmazta: 
„1.) Az egyezmény kizárólag katonai természetű, csak a háború tartamára 
rendelkezik érvénnyel. Ausztria-Magyarország és Bulgária kormányai közötti 
egyéb megállapodásokra nézve semmiféle módon nem prejudikál. 
2.) Az osztrák-magyar és a bolgár hadsereg területe közötti választóvonal a 
Morava dunai torkolatától a Morava mentén halad a bolgár és a szerb Morava 
összefolyásáig, a bolgár Morava mentén a Stalactól nyugatra lévő vasúti hídig 
(1:200 OOO-es térkép), azután a Mojsinje plfaninaj gerincén, a 360-as Qosjétől 
északnyugatra), a 441-es (Zdravinjénél) magaslat, Zmajevac (1491), az 1420, 
1191, 888 (Crna Cuka), 828, 673, nyereg Blacétól keletre, magaslat Kasivarnál, 
1124, Pozar, 1103, 1119 (Lokvenik), Ogledna, 1413, 1315, 2140 (Milanov vrh.), 
1614, 1420, Cir, Pilatovica (1705), a Kopaonik gerincvonala Sol Brdoig, 950 
(Skocinától északra), 750 (Vucitrntól keletre), a Samodraza patak torkolata, 
1211 (Razniktól délnyugatra), egyenes vonalban a Device planináig, 
Mikusincétúl 1,5 km-re délkeletre, a Device pl. gerince a Rákos patak torkolatáig, 
Klina, azután az eddigi montenegrói-szerb határ Djakovától délkeletre, majd az 
eddigi szerb-albán határ a Fekete-Drinig Debrától északnyugatra, továbbá a 
495-ös (Strigicantól északra), a Rapon patak mentén Mali Privaliton át, a Rapon 
patak egészen a Skiumbiba torkollásáig. .Innen a Skumbi mentén Murikjaniig. 
3) Az osztrák-magyar hadsereget megilleti az a jog, hogy a Ferizovicból 
Prizrenen át Albániába vezető összeköttetést hadtáp- és átvonulási vonalként 
mindenkor használhassa, és az ott kiépített cs. és kir. tábori lóvasutat üzemben 
tarthassa. Ezen összeköttetés biztosításáról Ferizovictól az albán határig a bolgár 
legfelső hadvezetés gondoskodik. 
4.) A bolgár hadsereget megilleti az a jog, hogy a Strugától (az Ohridi tó 
északnyugati csücske) Pnenjén át a Skumbiig és tovább Elbasanon át Berat irá
nyába vezető összeköttetést hadtáp- és átvonulási vonalként mindenkor használ
hassa; ezen hadtáp- és átvonulási vonal biztosítására csapatokat tartani a 
Skumbi völgyében a kamarai medencétől délre a bolgár legfelső hadvezetésnek 
nincs joga. 
5.) Az osztrák-magyar vasútforgalom fenntartása Pristina csatlakozóállomástól 
Mitrovicába és vissza, a cs. és kir. hadvezetőség joga Ferizovic vasútállomásnak 
mint a 3) porit alatt említett, Albániába vezető hadtáp- és átvonulási vonal 
csatlakozóállomásának használatára megmarad. 

187 Tarnowski Burjánnak, Nr. 2£0., 1916. március 28., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
188 AOKOp. Nr. 25M$., 1916. április 1..HLI. vh., 11.102, AOK 21. doboz. 
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6.) A 2.) pont alatt megadott választóvonaltól nyugatra lévő terület az osztrák-
magyar hadsereg kizárólagos parancsnoklási és igazgatási körlete, az attól 
keletre lévő terület a bolgár hadsereg kizárólagos parancsnoklási és igazgatási 
körlete. 
7.) Az osztrák-magyar parancsnokságok, csapatok és hatóságok kiürítik a 
választóvonaltól keletre lévő területet, beleértve Prizrent és Pristinát. A bolgár pa
rancsnokságok, csapatok és hatóságok kiürítik a választóvonaltól nyugatra lévő 
területet, beleértve Djakovát és Elbasant. Mindkét fél ezen egyezmény életbelé
pésétől számított 14 napon belül (Id. 9. pont). 
8.) A bolgár legfelső hadvezetőség kötelezi magát Prizren és Pristina környékének 
kiürítésére, amennyiben ezeket a bolgár és az osztrák—magyar kormány közötti 
későbbi megállapodás nem ítéli a bolgároknak. 
9.) Ez az egyezmény az osztrák-magyar és a bolgár legfelső hadvezetőség 
aláírása nélkül hatályba lép, mihelyt a két hadvezetőség beleegyezését a néme
tekkel közölte és a német legfelső hadvezetőség a szövetségesekkel az osztrák
magyar és a bolgár legfelső hadvezetőség beleegyezését tudatta. " 
A megállapodás végrehajtásáról intézkedő parancsok és utasítások - tekintettel a 

viszonylag szűkös időkeretre - egyidejűleg kiadásra kerültek. 
Ami az egyezmény szövegét illeti, két dolog érdemel külön figyelmet. Egyrészt az 

elválasztóvonal precíz írásba foglalása - különösen, ha összehasonlítjuk az 1915. 
szeptember ó-i szerződás megfogalmazásával. Természetesen mindkét doku
mentumhoz készült térképmelléklet, mégis biztonságosabbnak tűnhetett Conrad 
számára, ha a szöveg is részletesen feltűnteti a demarkációs vonal leírását. Az 
eredeti Falkenhayn-féle javaslatra küldött válasza alapján egyértelműnek tűnik 
ugyanis, hogy a végleges változatba a Conrad által ajánlott módosítások általában 
belekerültek. A másik a 8. pontban megfogalmazott bolgár garancia a vitatott terü
letek kiürítésére. 

4.2. A végrehajtás nehézségei 
A két érdekelt fél kölcsönös beleegyezésével április 1-i hatállyal tehát az 

egyezmény életbe lépett. Az előzmények ismeretében egyáltalán nem meglepő 
azonban, hogy a végrehajtása korántsem bizonyult zökkenőmentesnek. Az a sajátos 
körülmény, hogy egyidejű aláírásra nem került sor, önmagában is félreértések 
forrásává vált. A német főhadiszállás április elején megküldte ugyan az egyezmény 
nyomtatott - immáron véglegesnek tekintett - szövegét a feleknek, ám Teschenben 
kínos meglepetést okozott, hogy ez némileg eltért attól a változattól, amelyet 
március 28-án Conrad távirati úton megkapott és elfogadott. Különösen kellemetlen 
volt, hogy éppen a 2. pont - azaz a választóvonal pontos leírása - mutatta az 
eltérést: a ,,495 (Strigicantól északra" szövegrész után kimaradt a következő néhány 
szó: ,,az Okestun patak mentén, Mali Privaliton át". A Monarchia 

189 Az előző jegyzetben szereplő számú aktában megtalálhatóak. 
190 L. AOK Op. Nr. 23.083/1., 1916. március 26., OL Filmtár W 961. 
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vezérkarának főnöke kénytelen volt Falkenhaynhoz fordulni a szöveg korrigálása 
1Q1 192 

érdekében, ami azután meg is történt. 
Komolyabbnak bizonyult az előbbi ügynél az az eltérés, amelyre kevéssel a két 

fél számára a kölcsönös kiürítésre előírt 14 napos határidő lejárta előtt derült fény. 
Laxa ezredes április 12-én telefonon (majd másnap táviratilag) a következő 
értesítést kapta a bolgár helyettes vezérkari főnöktől, Lukov ezredestől: „Minthogy a 
tényleges szerb-albán határ Djakovától keletre kezdődően és onnan délre nem felel 
meg az 1:200.000-es osztrák-magyar térképre berajzoltnak (amit egyébként az 
eredeti szerb térkép is megerősít), a bolgár hatóságok utasítást kaptak, hogy a 
tényleges szerb-albán határvonal kérdésének végleges rendezéséig a vitatott 
zónában állomáshelyükön maradjanak."193 Az ügy előzménye az volt, hogy Laxa 
ezredes a hozzá feltehetőleg Teschenből eljuttatott, a választóvonalat ábrázoló 
1:200.000-es osztrák-magyar térképet összevetette a bolgároknál lévő azonos 
léptékű, szintén osztrák-magyar térképpel. Ez alkalommal megállapítást nyert, hogy 
a határvonal - két jelentéktelennek nyilvánított apró eltéréstől eltekintve -
mindkét térképen azonosan van berajzolva. Ezt a tényt maga Lukov ezredes is 
megerősítette, kijelentvén, hogy „minden világos, fennáll az egységes felfogás". 
Minderről Laxa ezredes április 9-én jelentést is tett az AOK-nak. A fentebb említett 
12-i bolgár értesítés kézhezvétele után az osztrák-magyar attasé megkísérelte elérni, 
hogy a bolgár fél tartsa magát a korábban már elfogadott határvonalhoz, amire áp
rilis 15-én a következő választ kapta a bolgár hadvezetéstől: 

„A működő sereg törzse a generalisszimusz megbízásából tudatja, hogy a 
tényleges szerb-albán határ a Rékának a Fehér Drinbe való betorkollásától délre 
az 1915-ös 1:200 000-es osztrák-magyar térképbe berajzolt nyomvonalnak nem 
felel meg. Úgy az eredeti 1:500 000-es szerb térkép - melyet a szerb vezérkar 
földrajzi szekciójának parancsnoka, Boskovič ezredes adott ki - mint a helyi 
lakosság állítása szerint Szerbia és Albánia között a határ a fentebb említett 
ponttól a Koritnik Planinán át és a 2380-as magaslattól délkeleti irányba halad, 
és az 1:200 000-es térképre berajzolt határvonalat Restelicától délre éri el. Ennél
fogva Dobriste, Dzuri, Breznja, Zabodja, Borja, Sistevac, Restelica stb. helységek 
a korábbi szerb területen maradnak. Mivel a Bulgária és Ausztria-Magyarország 
közötti határvonal megál-lapítására vonatkozó egyezmény - bármiféle térképre 
való hivatkozás nélkül 97 - kimondta, hogy ez a vonal a Svarnik hídtól délre a 
Szerbia és Albánia közötti régi határ mentén fut, a működő sereg törzse kéri 
álláspontjának az AOKfelé történő továbbítását és egyúttal beleegyezését ahhoz, 
hogy a határ ebben a körzetben a szerb 1:500 000-es térkép alaján 
helyesbíttessék. A kérdés végérvényes rendezéséig a térségben található bolgár 
hatóságok utasítást kaptak, hogy maradjanak állomáshelyeiken. " 

191 AOK Op. Nr. 23.701., 1916. április 7., ML I. vli., II. 102., 21. doboz. 
192 A I ladtörténeti Levéltárban őrzött lenti számú akta tartalmazza a kijavított változatot. 
193 AOK Op. Nr. 24.018, HL I. vh., II. 102., AOK 21. doboz. 
194 Mindkél esetben arról volt szó, hogy a Morava melyik ágál tekintik a (elek főágnak, amely ezáltal a határvonalat 

képezi. 
»195 AOK Op. Nr. 23.819., I IL I. vh., II. 102., AOK 21. doboz. 
196 Laxa távirata az AOK-nak Res. No. 2404/1., 1916. április 16., in: AOK Op. Nr. 24.018., 1916, április 16., HL I. vh., 

II. 102., AOK 21. doboz. 
197 Laxa szövegközbeni megjegyzése: „Nem, 1:200 000-es van említve." 
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Laxa a bolgár kérést azzal a feltétellel javasolta elfogadni, ha az újra vitatottá vált 
zónában a térképhelyesbítés azonnal a helyszínen megkezdődik és a határvonal 
megállapításra kerül. Ebben az esetben elkerülhető lenne a korábbi konflktus 
újraéledése, és - nem utolsó sorban - ,,a harmadik fél beavatkozása, amely 
többnyire csupán saját előnyére használja azt ki." 

Bármire is vonatkozott a fenti célzás a „harmadik" beavatkozásával kapcsolatban, 
Conrad a kívánt felhatalmazást Laxa számára a bolgár ajánlat elfogadására nem adta 
meg. Ehelyett Falkenhaynhoz (kihez máshoz...) fordult. Ismertette vele a kialakult 
helyzetet, a bolgárok fentebb idézett táviratát, valamint azt az információt, mely 
szerint a Prizrentől kb. 20 km-re délnyugatra lévő Vranici nevű településen még 
mindig egy bolgár politikai hivatalnok valamint bolgár csendőrség tevékenykedik, 
többek között arra kényszerítve az ottani lakosságot, hogy készleteit Prizrenbe 
szállítsa. Leszögezte, hogy mivel az április 1-i megállapodás szövege egyértelműen 
tartalmazza az 1:200 000-es térképre vonatkozó utalást, csakis ez a térkép tekinthető 
mérvadónak az eddigi szerb-albán határral kapcsolatban is. Ennélfogva minden 
egyéb hivatkozás ,,a helybéli lakosság kijelentéseire" vagy az 1:500 000-es szerb 
térképre elfogadhatatlan. Ezért ő nem is válaszolt a bolgárok ajánlatára, hanem 
egyenesen Falkenhayn közbenjárását kéri annak érdekében, hogy bolgár részről a 
vitatott területről csapataikat és hatóságaikat visszavonják.199 A német fellépés sike
resnek bizonyult: Falkenhayn április 22-én tudatja Conraddal, hogy a bolgár fél 
véglegesen elfogadta a vitatott zónában az 1:200 000-es térképen szereplő eredeti 
határvonalat és Vraniciből is kivonja embereit. ( } 

4.3- A megállapodás visszhangja 
Nyilván nem meglepő, hogy a megállapodást Bécsben vereségként, Szófiában 

viszont győzelemként értékelték. A bolgár fővárosban érezhetően enyhült a március 
utolsó napjaira kialakult feszült hangulat. Ferdinánd is visszanyerte a kedvét, bár 
Radoszlavov barátilag figyelmeztette a Monarchia szófiai képviselőjét, hogy most 
semmiképpen se hozza szóba a Prizren-Pristina ügyet Dobrovic előtt, mert ezzel 
csak újra felidegesítené az uralkodót.20 

Tarnowski és a bolgár kormányfő beszélgetéséből az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 
megállapodást bizonyos vonatkozásban eltérően értelmezi a két fél. Az első 
pontban szereplő „csak a háború tartamára rendelkezik érvénnyel" formulát úgy 
tekintették, mint amely egyértelműen kimondja, hogy az egyezmény a háború 
végéig igenis érvényből marad, ennélfogva a vitatott kérdések addig lekerülhetnek 
a napirendről. Ezzel szemben a bécsi olvasata a kifejezésnek az volt, hogy az 
egyezmény semmiképpen sem befolyásolhatja a háború utáni rendezést, azaz 
legfeljebb a háború végéig érvényes, ám ez nem zárja ki ugyanakkor a rendezés 
ideiglenes jellegét. Ennek megfelelően Tarnowski utasításának megfelelően ki
hangsúlyozta, hogy a Monarchia továbbra is fenntartja követeléseit a szerződésbeli 

198 Uo. 
199 Uo. 
200 AOK Op. Nr. 24.198., 1916. április 22., HL I. vh., II. 102., 21. doboz. 
201 Tarnowski Buriánnak, Nr. 294., 1916. március 31., REZSI. Burián István iratai, 16. doboz. 
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határ betartására és a bolgár civil közigazgatás visszavonására vonatkozólag, ami 
láthatólag nem nagyon tetszett bolgár partnerének. 

Érdekes módon a kétféle értelmezés okozhatta valószínűleg azt is, hogy március 
végén Tarnowski egyáltalán nem lehetett tisztában azzal: kizárólag a Falkenhayn-
féle propozíció elfogadásáról folyik-e a vita, vagy esetleg létezik egy másik német 
javaslat is. Ugyanis bolgár tárgyalópartnerei végig définit ivumxoX beszéltek, holott a 
Falkenhayn-javaslat tudomása szerint provizóriumot teremtett csupán. 

4.4. Az ügy tanulságai 
Ha a bevezetésben az szerepelt, hogy ez a konfliktus voltaképpen a presztízs 

körül forgott, úgy most utólag ehhez hozzá lehet tenni még egy kulcskérdést, amely 
elsősorban a Monarchia oldaláról szemlélve rendelkezik jelentőséggel, nevezetesen, 
hogy ki csinálja a politikát? Ez a megfogalmazás utalás kíván lenni egy Burián 
naplóbejegyzésre. A külügyminiszter jegyezte fel ugyanis 1916. január 31-én egy 
Conraddal folytatott megbeszélés után, hogy az „hasznos volt, mert megértettem 
vele, hogy a politikát nem ő fogja csinálni. Methodusai nagyon egyszerűek, de 
mindenütt betörik az ablakokat." 0l A történetírásban létezik egy meglehetősen 
kedvezőtlen kép az egykori vezérkari főnökről, és sajnálatos módon az abban 
tükröződő megítélés szinte teljes egészében egybeesik azoknak a korabeli civil 
politikusoknak az értékítéletével, akikkel Conrad számos vonatkozásban szem-
bekerült. Eszerint ő, mint külpolitikai kérdésekben laikus, állandó „okvetet-
lenkedéseivel" (szintén Burián kifejezése) zaklatja a felelős döntéshozókat, újabb és 
újabb fantasztikus beadványokkal bombázza a külügyminisztériumot, amelyeknek 
az a fő hibája, hogy szerzőjük figyelmen kívül hagyja a realitásokat. Mellesleg 
Conrad vezérkari főnökként nem csupán Buriánnal került ellentétbe, hanem 
elődeivel, Aerenthallal és Berchtolddal is, ami bizonyítja, hogy nem a mindenkori 
külügyminiszter személyével volt problémája, hanem azzal a külpolitikai vonallal, 
amely meggyőződése szerint nem szolgálja kellőképpen a birodalom érdekeit. 
Természetesen lehet vitatkozni azon, vajon volt-e realitása Conrad elképzeléseinek. 
Bizonyos jelek ugyanakkor arra mutatnak, hogy a külpolitika irányítói nem igazán 
vették komolyan a véleményük szerint a dolgukba „belekontárkodó" tábornok 
figyelmeztetéséit. Erre utal a már említett, Buriántól származó kifejezés, de pregnáns 
részleteket lehet találni Tisza és Burián fennmaradt leveleiben is. ,,(...) épen Conrad 
nehéz természetére tekintettel," - írja Tisza 1916. január 3-án a külügyminiszternek 
- „legjobb módnak azt tartom, hogy jól kibeszélhesse magát, kiadhassa a mérgét s a 
végén megnyugodjék abban, hogy ő meg tett minden lehetőt és ezek az átkozott 
civilisták okai minden bajnak."^ Előző napi levelében kifejti, hogy „Conrad 
helyzete egészen más, mint a mienk. Ő salválva van - bármilyen legyen is a döntés 
- ha kifejtette meggyőződését. Mi felelősek vagyunk a tényleg folytatott politikáért 
is és állásunkban csak addig maradhatunk, amig ezt a felelősséget vállalhatjuk. Ezt 
meg kell vele értetni és szépen hagyni, hogy kiöntse a mérgét és kifújja magát. (...) 

202 Uo. 
203 Tarnowski Buriánnak, Nr. 286., 1916. március 30., REZSL Burián István iratai, 16. doboz. 
204 Burián Islván naplója, REZSL Burián István iralai, 25. doboz. 
205 Tisza Buriánnak, 1916. január 3-, REZSL Tisza István iralai, 16. doboz. 
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Conrad jó tulajdonait én annyira elismerem, mint talán kevés ember; ezt ő tudja is s 
elég jól boldogulok vele élőszóval. Mindenesetre jobban, mint ha berúg a tinta
tartójából."206 

A helyzet tehát úgy alakul, hogy a két fél (Conrad és Burián) kölcsönösen 
bizalmatlan a másik iránt. Conard makacsul ismételgeti figyelmeztetéseit a bolgárok 
megbízhatatlanságáról, mértéktelen hódítási vágyáról, és egyre sürgeti a külügy
minisztert a szerinte egyetlen lépés megtételére: a Monarchia nyilvánítsa ki, hogy a 
bolgár szerződésben szereplő határvonaltól nyugatra eső egész területre igényt tart 
- ha már egyszer mindezt a szerződés megkötésekor elmulasztotta. Burián azonban 
mindezt nem teheti meg, hiszen a Monarchia balkáni tervei nagyon is tisztázatlanok. 
Még 1916 február végén is azt jegyzi fel naplójában: ,,(...) az az érzés, hogy csak 
toljuk tovább a szekeret, teljes ködben levő cél felé."207 Végül arra hajlandó, hogy 
értésére adja a bolgároknak: a határvonaltól nyugatra minden a Monarchia 
érdekszférája. Ez természetesen kevesebb, mint amit Conrad követelt, ám Burián 
következetesen úgy tesz, mintha ezzel a lépéssel eleget tett volna a vezérkari főnök 
kívánságának. Ráadásul mindketten a másikat tartják felelősnek a kialakult 
helyzetért. Burián szerint Conrad tescheni izgágasága felbőszítette a bolgárokat, 
tetejében akkor vonta ki a Monarchia egységeit a térségből, amikor a leginkább 
szükség lett volna a jelenlétükre. A koronát azonban a tevékenységére azzal tette 
fel, hogy elhamarkodottan elfogadta Falkenhayn közvetítési javaslatát, holott az 
egyáltalán nem volt kedvező a Monarchiára nézve. Conrad ezzel szemben a már 
említett módon a szerződés nem kielégítő szövegezését tette felelőssé azért, hogy a 
bolgárok egyáltalán jogot formálhattak az általuk megszállt területekre. Később a 
,,civilisták" határozatlan magatartása megfosztotta szerinte a Monarchiát a bolgárok 
elleni hatékony fellépés lehetőségétől, hiszen a katonai konfrontációt - számos 
okból - eleve lehetetlen volt vállalni. A kölcsönös vádaskodás egyre inkább egyfajta 
„süketek párbeszédéhez" kezdett hasonlatossá válni: a két fél makacsul ragasz
kodott saját álláspontjához, holott a kifogásolt lépések megtétele illetve elmaradása 
sem változtatott volna lényegesen a kialakult helyzeten. A Monarchia nem volt 
abban a helyzetben, hogy jogait a bolgárokkal szemben eredményesen képviselje, 
minthogy kényszerítő eszközöket saját jól felfogott érdekében és adott esetben 
nyilvánvalóan bekövetkező német tiltás ellenében eleve nem alkalmaz-hatott. 
Következésképpen nem maradt más, mint átmenetileg „lenyelni a békát", várni az 
alkalmas pillanatot a revansra. ( 

206 Tisza Buriánnak, 1916. január 2., REZSL Tisza Isiván iratai, 16. doboz. 
207 Burián István naplója, 1916. február 29-i bejegyzés, REZSI. Burián István iratai, 25. doboz. 
208 Jól jellemzi a kialakult helyzetet Tisza alább következő - Buriánnak írott - levele: „A bolgár differenciát 

tapintatlanul fogta meg hadvezetőségünk; alig kezdtük remélni, hogy a hibás start okozta kisiklásból rendes kerék
vágásba segít a német kormány korrekt állásfoglalása, falkenhayn barátunk húzta keresztül számításainkat az ő 
-compromissum- javaslatával, amely lényegében véve a bolgár álláspontot juttatja érvényre, mert birtokban hagyja őket 
ott, ahol erre súlyt helyeznek. Ezzel az egész kérdés - persze csak a háború alatti tényleges birtoklás szempontjából - a 
mi hátrányunkra döntetett el, de legalább eleje véletett a katonai parancsnokságaink közötti perpatvarnak. Nézetem 
szerint nyugvópontra kellene a dolgot hozni diplomáciai téren is. Magától értetődik, hogy a háború tartamára kialakult 
modus vivendi sem Bulgária szerződésszerű kötelezettségeit meg nem szünteti, sem a végleges megoldásnak nem 
prejudikálhat. feltétlenül szükséges ezt világosan hangsúlyoznunk, valahányszor a bolgárok az ellenkezőjét állítják, de 
nem hiszem, hogy célszerű volna ezen lúlmennünk s a dolognak a mi álláspontunknak megfelelő rendezését most 
erőltetnünk. Hogy nekünk van igazunk, ez mit sem változtat a dolgon. A bolgárok tudják, hogy a háború alatt nem 
visszük törésre a dolgot; abszolút merev tagadással fognak minden kísérletünkre válaszolni, minden újabb lépésünk 
újabb échec-et jelent számunkra, amely az ügyel előbbre nem viszi, nem használ presztízsünknek, a helyzetet pedig 
mind jobban elmérgesílve, olyan viszonyt létesíi közöttünk s ferdinánd és Radoslawow közt, amely nagyon 
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MELLEKLETEK 

Préliminaires de paix signés à San-Stefano , le 3 mars 1878 .!09 

Art. 6. La Bulgarie est constituée en principauté autonome, tributaire, avec un 
gouvernement chrétien et une milice nationale. 

[...] 
Les frontières définitives de la principauté bulgare seront tracées par une 

commission spéciale russo-turque avant l'évacuation de la Roumélie par l'armée 
imperiale russe. Cette commision tiendra compte dans ses travaux, pour les 
modifications à introduire sur les lieux au tracé général, du principe de la 
nationalité de la majorité des habitants des confins, conformément aux bases de la 
paix, ainsi que des nécessités topographiques et des intérêts pratiques de 
circulation pour les populations locales. 

L'étendue de la principauté de Bulgarie est fixée, en traits généraux, sur la carte 
ci-jointe, qui devra servir de base à la délimitation définitive. En quittant la nouvelle 
frontière de la principauté serbe, le tracé suivra la limite occidentale du caza de 
Vrania jusqu'à la chaîne de Karadagh. Tournant vers l'Ouest, la ligne suivra les 
limites occidentales des cazas de Kaumanovo, Kotchani, Kalkandelen, jusqu'au 
mont Korab; de là, par la rivière Velestchitza jusqu'à sa jonction avec le Drine Noir. 
Se dirigeant vers le Sud par le Drine et après par la limite occidentale du caza 
d'Ochride vers le mont Linas, la frontière suivra les limites occidentales des cazas de 
Gortcha et Starovo jusqu'au mont Grammos. [...] 

megbosszulhatja magát. Prislina-Mitrovicza kérdése a békekötéskor fog eldőlni. I la az akkori helyzet módot nyújt a 
bolgár szövetségi szerződés változatlan érvényesítésére, akkor ki fogjuk őket onnan nyomni, ellenkező esetben pedig 
kénytelenek leszünk más megoldással megbarátkozni s terveinket az adott helyzet lehetőségeihez és kényszerűségeihez 
alkalmazni, akár folytatjuk mostani álláspontunk érvényesítésére irányuló kísérleteinket, akár nem. Ismerve a bolgárokat, 
nagyon súlyos aggályaim volnának az ellen, ha folytatnánk a dolog feszegetését, s nagyon kérlek: méltóztassál 
meggondolni, nem volna-e jobb egyszerűen fenntartani álláspontunkat, figyelmeztetni a bolgár kormányt, hogy 
eljárásukkal célt nem érnek, s azután a háború végére halasztani az ügy elintézését." Tisza István levele Buriánhoz, 1916. 
április 1. Gróf Tisza István összes munkái 4. sorozat. Levelek stb., V. k., Budapest, 1933. 119. sk. o. 

209 A San-Stefanóban 1878. március 3-án aláírt előzetes béke. Nouveau recueil general de traités et autres actes 
relatifs aux rapports de droit international. Continuation du grand recueil de G.Fr. de Marions par Charles Samwer et 
Jules Hopf. Deuxième série. Tome III. Goltingue, 1878-79. 248-219. o. 
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II. 

Annexe secrète 
au traité d'amitié et d'alliance entre 

le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Serbie. 

Signé à Sofia; le 29 Février (13 Mars) 1912210 

Art. 2. - Tous les accroissements territoriaux qui seraient réalisés par une action 
commune dans le sens des articles premier et second du traité et de l'article premier 
de la présente Annexe secrète; tombent sous la domination commune 
( c o n d o m i n i u m ) des deux États alliés. Leur liquidation aura lieu sans retard, 
dans un dévia maximum de trois mois après le rétablissement de la paix, et sur les 
bases suivantes: 

La Serbie reconnaît à la Bulgarie le droit sur les territoires à l'Est du Rodophe et 
de la rivière Strouma; la Bulgarie reconnaît le droit de la Serbie sur ceux situés au 
Nord et l'Ouest du Char-planina. 

Quant aux territoires compris entre le Char; le Rodophe, la mer Egée et le lac 
d'Ochrida, si les deux Parties acquièrent la conviction que leur organisation en 
province autonome distincte est impossible en vue des intérêts communs des 
nationalités bulgare et serbe ou pour d'autres raisons d'ordre intérieur ou extérieur, 
il sera disposé de ses territoires conformément aux stipulations ci-dessous: 

La Serbie s'engage à ne formuler aucune revendication en ce qui concerne les 
territoires situés au delà de la ligne tracée sur la carte ci-annexée et qui, ayant son 
point de départ à la frontière turco-bulgare, au mont Golem (au Nord de Kriva 
Palanka) suit la direction générale du Sud-Ouest jusqu'au lac d'Ochrida; en passant 
par le mont Kitka, entre les villages de Metechevo et Podarji"Kon, par le sommet à 
l'Est du village Nerav, en suivant la ligne de partage des eaux jusqu'au sommet 
1,000 au Nord du village de Baschtévo, entre les villages de Liubentzi et Petarlitza, 
par le sommet Ostritch (Lissetz-Planina), le sommet 1,050 entre les villages de 
Dratch et Opila, par les villages de Talichmanzi et Jivalevo, le sommet 1,050, le 
sommet 1,000, le village Kichali, la ligne principale de partage des eaux Gradichté-
Planina, jusqu'au le sommet Gorichté, vers le sommet 1023, suivant ensuite la ligne 
de partage des eaux entre les villages Ivankovtzi et Loghintzi, par Vetersko et Sopot 
sur le Vardar. Traversant le Vardar, elle suit les crêtes vers le sommet 2,550 et 
jusqu'à la montagne Petropolé, par la ligne de partage des eaux de cette montagne 
entre les villages de Krapa et Barbares jusqu'au sommet 1,200 entre les villages de 
Yakrynovo et Drenovo, jusqu'au mont Tschesma (1,254), par la ligne de partage des 
eaux des montagnes Baba-Planina et Krouchka-Tepessi, entre les villages de Salp et 
Tzerske, jusqu'au sommet de la Protoyska-Planina, à l'Est du village de Beltiza, par 
Bréjani, jusqu'au sommet 1,200 (Ilinska-Planina), par le ligne de partage des eaux 
passant par le sommet 1,330 jusqu'au sommet 1,217, et entre les villages de 
Livoitcha et Gorentzi, jusqu'au lac d'Ochrida, près du monastère de Gabovtzi. 

210 A Bolgár Királyság és a Szerb Királyság közötli barátsági és szövetségi szerződés titkos kiegészítése. Aláírásra 
kerüli Szófiában, 1912. február 29-én (március 13-án). Actes et traités internationaux concernant la Bulgarie. (Red. par G. 
P. aliénai'), Sofia 1940. 370. o. 
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La Bulgarie s'engage à accepter cette frontière si S.M. l'Empereur de Russie, qui 
sera sollicité d'être l'arbitre suprême en cette question, se prononce en faveur de 
cette ligne. 

Il va de soi que les deux Parties Contractantes s'engagent à accepter comme 
frontière définitive la ligne que S.M. l'Empereur de Russie, dans les limites 
susindiquées, aura trouvé correspondre aux droits et aux intérêts des deux Parties. 

III. 

Convention secrète entre l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie211 

L'Autriche-Hongrie et la Bulgarie étant tombées d'accord d'entreprendre en 
commun une action militaire contre la Serbie, il est convenu ce qui suit: 

1.) L'Autriche-Hongrie garantit à la Bulgarie l'acquisition et l'annexion des 
territoires suivants: 

a.) La Macédoine actuellement serbe englobant les deux zones dites „contestée" 
et „incontestée", telles qu'elles sont délimitées par le traité d'alliance bulgaro-serbe 
du 29 février (13 mars) 1912, et con formément à la carte annexée audit traité 
bulgaro-serbe. 

b.) Le territoire serbe situé à l'est de la ligne suivante, à savoir: la rivière Morava, 
ayant son point de départ du Danube jusqu'à l'endroit où elle s'unit avec les deux 
rivières, Morava Bolgarska et Morava Serbska, de là la ligne suit le partage d'eaux 
de ces deux rivières passe la crête de Tschernagora, traverse le défilé près de 
Katchanik, monte sur les crêtes de Char Planina, arrivant jusqu'à la frontière de la 
Bulgarie de San Stefano et suivant cette frontière. La ligne de délimitation a été 
tracée sur la carte ci-annexée qui forme une partie intégrante de la présente 
convention. [...] 

211 Titkos megállapodás Ausztria-Magyarország és Bulgária között, 1915- szeptember 6. KA AOK Op. Nr. 15312 
(AOK 504. Karton); Tarnowski Buriánnak, Nr. 1025., 1915. szeptember 6., REZSL Burián István iratai, 15. doboz. 
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A San Stefanóban 1878. március 3-án aláírt előzetes békemegállapodás 

6. cikkely. Bulgária keresztény kormánnyal és nemzeti hadsereggel rendelkező független, adófizető 
fejedelemséggé alakul. 

[...] 

A bolgár fejedelemség végleges határait - Ruméliának a cári hadsereg által történő kiürítése előtt -
egy orosz-török különbizottság fogja megállapítani. Ez a bizottság az általános határvonalon 
alkalmazandó módosításokkal kapcsolatos munkája során a béke alapelveinek megfelelően figyelembe 
fogja venni a határvidéken élő népesség esetében a többségi nemzetiség elvét, valamint a helyi 
lakosság közlekedése szempontjából a terepadottságokat és a gyakorlati érdekeket. A Bolgári 
Fejedelemség kiterjedését fő vonalaiban a mellékelt térkép rögzíti, melynek a végleges határ
megállapítás alapjául szolgálna. A határvonal a szerb fejedelemség új határát elhagyva a vranjai kaza 
határát fogja követni a Kara Dag hegyláncáig. Nyugatnak fordulva a vonal a kumanovói, a kačaniki és a 
kalkandeleni kazak nyugati határát fogja követni a Korab hegyig, innen a Velesica patakot annak a 
Fekete Drinnel történő egyesüléséig. A Drin mentén dél felé, majd az ohridi kaza nyugati határa mentén 
a Linas hegy felé haladva a határvonal a korčai és a sztarovói kazak nyugati szélét fogja követni a 
Grammos hegységig. [...] 

II. 
A Bolgár Királyság és a Szerb Királyság közötti barátsági és szövetségi 

szerződés titkos kiegészítése. Aláírásra került Szófiában, 1912. február 29-én 
(március 13-án). 

2. cikkely - Az egyezmény első és második cikkelye valamint ezen titkos Függelék értelmében 
végrehajtott közös akció révén megvalósuló valamennyi területgyarapodás a két szövetséges Állam 
közös fennhatósága alá kerül (kondominium). Ezen területek sorsának szabályozására haladéktalanul, a 
béke helyreállítását követően legfeljebb három hónapos határidőn belül sor kerül az alábbi alapelvek 
szerint: 

Szerbia elismeri Bulgária jogát a Rodopétől és a Sztruma folyótól keletre eső területekre; Bulgária 
elismeri Szerbia jogát azokra a területekre, melyek a Šar Planinától északra és nyugatig találhatóak. 

Ami Šar, a Rodope, az Égei-tenger és az Ohridi-tó közötti területeket illeti: ha a két fél arra a 
meggyőződésre jut, hogy ezen területek különálló, autonóm tartománnyá szervezése - tekintettel a 
bolgár és szerb nemzet közös érdekeire, avagy más, külső vagy belső okra - lehetetlen, úgy azok 
sorsáról az alábbi kikötések szerint fognak rendelkezni: 

Szerbia kötelezettséget vállal arra, hogy semmiféle ke vetélést nem támaszt azokkal a területekkel 
kapcsolatban, amelyek az idecsatolt térképen megjelölt vonalon túl találhatóak. Ez a vonal a Golet 
hegynél (Kriva Palankától északra) elhagyva a török-bolgár határt a délnyugati főirányt követi az Ohridi-
tóig; áthalad a Kitka hegyen Meteževo és Podržjikonj falvak között, a Nerav falutól keletre lévő csúcson 
keresztül a vízválasztó vonalát követi a Bastevo falutól északra lévő 1000-es magassági pontig, áthalad 
Ljubinci és Petralica falvak között, az Osztrič csúcson (Lissec-Planina), az 1050-es magassági ponton át 
Dragaš és Opila falvak között, majd Talasmanci és Živaljevo falvak között, az 1050-es, az 1000-es 
magassági pontokon, Kičali falun, a Gradište-Planina vízválasztóján a Kurista csúcsig, onnan az 1023-as 
magassági pont felé, azután az Ivankovci és Luganci falvak közötti vízválasztó vonalát követi Veterskón 
és a Vardarnál található Sopoton keresztül. A Vardaron átkelve követi a 2550-es magassági pont felé a 
Petropole hegységig, e hegység vízválasztóján keresztül Krapa és Barbars falvak között az 1200-as 
pontig vezet, Jakrinovo és Drenevo falvak között a Česma hegyig (1254), továbbá a Baba-Planina és a 
Kruška-Tepessi hegységek vízválasztóján keresztül Sop és Cer falvak között a Protranjska-Planina 
csúcsáig, majd Belica falutól keletre Brežanin keresztül az 1200-as pontig (Ilinska-Planina), onnan az 
1330-as ponton áthaladó vízválasztó vonalában az 1217-es pontig, végül Lihovište és Gorenci falvak 
között Gabovci monostora mellett az Ohridi-tóig. 

Bulgária kötelezettséget vállal e határvonal elfogadására, amennyiben Őfelsége Oroszország Cárja -
ki ebben a kérdésben a legfőbb döntőbírónak felkéretik - e vonal elfogadása mellett nyilatkozik. 
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A két Szerződő Fél magától értetődően kötelezettséget vállal arra, hogy végleges határként fogadja el 
a vonalat, amelyet Őfelsége Oroszország Cárja - a fentebb megadott határok között - a két Fél jogainak 
és érdekeinek figyelembe vételével megfelelőnek talál. [...] 

Titkos megállapítás Ausztria-Magyarország és Bulgária között, 
1915. szeptember 6. 

Ausztria-Magyarország és Bulgária - megegyezvén abban, hogy közös katonai akciót kezdenek 
Szerbia ellen - a következőkben állapodtak meg: 

1.) Ausztria-Magyarország garantálja Bulgáriának a következő területek megszerzését és annektálását: 
a.) A jelenlegi szerb Macedóniát, beleértve mindkét - „vitatott", ill. „nemvitatott" - zónát úgy, ahogy 

az az 1912. február 29-i (március 13-i) bolgár-szerb szövetségi szerződésben megállapításra került, a 
nevezett bolgár-szerb egyezményhez csatolt térképen megjelölt formában. 

b.) Az alábbi vonaltól keletre eső területeket, ti.: a Morava folyó a dunai torkolatától addig a helyig, 
ahol a két folyó: a bolgár illetve a szerb Morava egyesül; innen a vonal követi a két folyó vízválasztóját, 
áthalad a Cernagora gerincén, átszeli a Kačaniknál lévő szorost, felmegy a Šar-Planina gerincére, a San-
Stefano-i Bulgária határát elérve pedig annak vonalát követi. A demarkációs vonalat a mellékelt térkép 
tartalmazza, mely a jelen egyezmény integráns részét képezi. [...] 
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Ferenc Pollmann 

THE DIFFICULTIES OF CO-OPERATION IN ALLIANCE: 
CONFLICTS BETWEEN THE AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY AND BULGARIA 

IN THE KOSSOWA CASE IN SPRING 1916 

Summary 

With Bulgaia's joining the Central Powers in 1915 the policy-makers of the Austro-Hungarian 
Monarchy could have been content, for many of them favoured the Bulgarian alliance for a long time. 
Yet the military co-operation between Austria-Hungary and the new ally proved to be far from 
harmonious. Although the secret convention signed on 6 September 1915 strictly determined the border 
of the future territorial gains of Bulgaria, her army occupied a lot of Serbian soil in Kossowa in 
November and started to establish civilian administration in Prizren, Prishtina and Djakowa. Austria-
Hungary considered this region as her own zone of influence, so the affair resulted a serious conflict 
between the two states. 

Ferenc Pollmann 

LES DIFFICULTÉS DE LA COOPÉRATION D'ALLIANCE: DISSENTIMENTS 
AUTRICHIENS-HONGROIS - BULGARES AU SUJET DE KOSOVO, 

AU PRINTEMPS DE 1916 

Résumé 

En 1915, quand la Bulgarie s'est associée aux Empires Centraux, les hommes politiques de la 
Monarchie Austro-Hongroise pouvaient être contents, surtout ceux qui avaient insisté sur l'alliance 
bulgare depuis déjà longtemps. Mais la coopération militaire entre l'Autriche-Hongrie et le nouvel allié 
était très loin d'être harmonique. Bien que le pacte secret, signé le 6 septembre 1915 ait fixé de manière 
précise à quels territoires la Bulgarie pourrait prétendre, l'armée bulgare a occupé la plus grande partie 
de Kosovo de Serbie déjà en novembre de cette année-là, et les autorités bulgares ont commencé à 
développer l'administration civile à Prizren, Pristina et à Djakova. Mais l'Autriche-Hongrie considérait 
également ce territoire comme sa propre sphère d'intérêts, ainsi, le cas a eu pour conséquence un' 
conflit grave entre les deux États. 
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Ferenc Pollmann 

SCHWIERIGKEITEN IN DER ZUSAMMENARBEIT DEI VERBÜNDETEN: 
AUSEINANDERSETZUNGEN ÜBER KOSOWO IM FRÜHLING DES JAHRES 

1916 

Resümee 

Als sich Bulgarien 1915 den Zentralmächten anschloß, waren vor allem jene Politiker der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie zufrieden, die schon seit langem bestrebt waren, die Allianz mit 
Bulgarien zu fördern. Doch die militärische Zusammenarbeit zwischen Österreich-Ungarn und dem 
neuen Verbündeten war bei weitem nicht harmonisch. Obwohl es im geheimen Abkommen, das am 6. 
September 1915 unterzeichnet worden war, genau festgelegt wurde, auf welche Gebiete Bulgarien 
Anspruch erheben kann, wurde der Großteil des serbischen Kosowo noch im November desselben 
Jahres vom bulgarischen Armee besetzt und die bulgarischen Behörden begannen mit dem Ausbau der 
bürgerlichen Administration in Prizren, Prischtina und Djakowa. Dieses Gebiet wurde jedoch auch von 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie zu ihrer eigenen Interessensphäre gezählt, was zu schweren 
Konflikten zwischen den beiden Staaten führte. 

Ференц Поллманн 

ТРУДНОСТИ СОЮЗНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В АВСТРО-ВЕНГЕРСКО-БОЛГАРСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ В ДЕЛЕ 

КОСОВО ВЕСНОЙ 1916 ГОДА 

Резюме 

Когда в 1915 году Болгария присоединилась к Центральным державам, политики Австро-
Венгерской Монархии могли быть довольными, особенно те, которые уже давно настаивали на 
союзничестве с болагарами. Однако военное взаимодействие между Австро-Венгрией и новым 
союзником было весьма далеко от того, чтобы назвать его гармоничным. 

Несмотря на то, что подписанное в сентябре 1915 года тайное соглашение точно определяло, на 
какие территории может претендовать Болгария в будущем, болгарская армия уже в ноябре того 
же года оккупировала большую часть Косова в Серии, и болгарские власти приступили к созданию 
гражданской администрации в Призрени, Пристине и Дьякове. Однако эти территории считала 
сферой своего влияния и Австро-Венгрия, поэтому этот инцидент послужил поводом для серьезного 
конфликта между двумя странами. 
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KÖZLEMÉNYEK 

ZAKAR PÉTER 

A MAGYAR HADSEREG TÁBORI LELKÉSZI HIERARCHIÁJA 
1848-49-BEN 

Az 1848-49-es magyarországi szabadságharc történetét tárgyaló művek számsze
rűen egy kisebb könyvtár állományával vetekednek, a korszak egésze mégsem 
tekinthető teljesen feltártnak. Egy ilyen mindeddig csak érintőlegesen tárgyalt 
problémakört szeretnénk az alábbiakban részben kifejteni. A szabadságharc törté
netével foglalkozó szakemberek és a kor eseményei iránt érdeklődő laikusok előtt 
eddig sem volt titok, hogy e néhány mozgalmas hónap szereplői között szép 
számmal voltak egyháziak, köztük tábori lelkészek is. Gasparich Kilit nevét még a 
marxista történetírók is megemlítették, mint aki nem vállalt közösséget az „egyházi 
reakció"-val. Rónay Jácint neve tudományos teljesítménye miatt ismert. A piarista 
történészek sohasem feledkeztek meg Erdősi Imréről, a branyiszkói hősről. Mégis, 
a magyar hadsereg tábori lelkészeiről nem született mindeddig összefoglaló mun
ka. Egy ilyen összefoglalás első részeként szeretnénk megvizsgálni az 1848-49-es 
magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiáját. Miért nem sikerült felállítani 1848-
ban az önálló magyar tábori püspökséget? Mennyiben követte a magyarországi 
tábori lelkészi hierarchia az osztrák mintákat? Miért jelentkezett a szabadságharc 
alatt egy klerikus tábori lelkésznek? Milyen hasonlóságok és különbségek adódtak 
a magyar hadsereg és a nemzetőrség hadlelkészeinek szolgálatában? Ilyen és eh
hez hasonló kérdésekre keressük a választ a következőkben. Az intézménytörté
neti összefüggések ábrázolása mellett arra törekszünk, hogy az olvasó - ha csak 
vázlatosan is - képet kapjon azokról a lelkészekről, akik e nem mindennapi ese
mények között egyszerre akarták szolgálni egyházukat és hazájukat. 

Elöljáróban szeretnénk utalni néhány problémára, amelyekkel mindvégig meg 
kellett küzdenünk. A témaválasztás olyan sajátos határterületet jelölt ki, amely 
egyszerre tartozik a hadtörténet és az egyháztörténet témaköréhez is. Az ebből 
fakadó esetleges komplikációk elkerülése érdekében igyekeztünk a történettudo
mány e két ágának szempontjait - ha kellett akár kompromisszumok árán is -
érvényesíteni. így a tábori lelkészek köréből kizártuk azokat, akiket még nem 
szenteltek (avattak) pappá (lelkésszé), de azokat is, akiknek jelentkezését a hadü
gyi adminisztráció elutasította. Munkánk során arra törekedtünk, hogy figyelembe 
vegyük a es. kir. hadsereg tábori lelkipásztorkodással kapcsolatos rendelkezéseit 
és hagyományait. Ezt részben az indokolta, hogy a cs. kir. hadsereg lelkipásztori 
gyakorlata jelentősen befolyásolta a magyar hadsereg ez irányú gyakorlatát, rész
ben pedig az összehasonlítás lehetősége. Az 1848-as fejlődés azonban egy új, sajá
tosan átmeneti jelenséget is létrehozott: a nemzetőrség tábori lelkipásztorkodását. 
Ezt is igyekeztünk tehát a hagyományos modellbe beilleszteni. A feldolgozás so
rán ugyancsak nehézséget okozott a liberális katolicizmus 1848-as története fel-
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dolgozásának szinte teljes hiánya. Bár dolgoztunk néhol érinti ezt a problémát, a 
jelenség teljes feltárása nem lehetett célunk. Modern kori egyháztörténet-írásunk 
hiányai egyéb vonatkozásokban is megdöbbentőek. Nem készült el például még 
olyan munka, amely a modern szakirodalom figyelembevételével dolgozta volna 
fel a római katolikus püspöki kar tevékenységét e válságos időszakban. A hadtör
téneti irodalom utóbbi 15-20 éves imponáló fellendülése sem érintette a tábori 
lelkipásztorkodás problémakörét. Munkákkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy 
a nem harcoló testületek közé tartozó lelkészek szerepét, feladatait az 1848-49-es 
magyar hadseregben jobban megismerjük. 

Még egy ilyen rövid lélegzetű munka során is sokan voltak segítségünkre. Ez
úton mondunk mindnyájuknak köszönetet. Szeretnénk név szerint is megemlíteni 
Bona Gábort, Eördögh Istvánt, Hermann Róbertet, Lotz Antalt, Molnár Andrást és 
Pelyach Istvánt. Nagy segítséget jelentett az is, hogy a források között megjelölt 
intézmények munkatársai mindenkor készséggel álltak rendelkezésünkre. 

A Habsburg Birodalom tábori papsága a XIX. sz. első felében 

A XIX. századi európai országok hadseregeinek többségében tábori lelkészek is 
szolgáltak. Nagy-Britanniában, Oroszországban, Poroszországban és több más 
európai országban eltérő körülmények között, de jelen voltak a hadseregek életé
ben. Még Franciaország sem kivétel, noha itt időszakonként (pl. 1830-ban) felszá
molták, majd újra megszervezték a tábori lelkipásztorkodást (pl. a krími háború 
alatt).1 

Franciaországgal ellentétben a Habsburg Birodalom hadlelkészeinek életét nem 
rázták meg ilyen súlyos válságok. 1773 óta zavartalanul fennállt az egyházmegyei 
kormányzattól független, önálló tábori lelkészet, az Apostoli Tábori Helynökség 
(Apostolische Feldvikariat) irányítása alatt. A hadlelkészi szervezetnek a rendes 
egyházmegyei kormányzat alóli kivételét több tényező indokolta. A tábori lelkészi 
szolgálat speciális szakmai, nyelvi és fizikai felkészültséget igényelt. Ezen kívül a 
seregek - különösen háborús időszakokban - gyakran átlépték az egyházmegyék 
határait. Az egyházmegyei papság azonban jurisdictio-ját csak az adott egyházme
gyében gyakorolhatta jogosan. Meg kell még említenünk, hogy a tábori lelkipász
torkodás irányítói - akik 1773 előtt legtöbbször jezsuiták voltak - és a megyepüs
pökök között a XVIII. sz-ban állandósultak a joghatósági konfliktusok. Szükség 
volt tehát a civil és a katonai klérus illetékességi körének pontos elhatározására.2 

1 P. Schrotti Pál: A tábori papság. Katholikus Szemle, 1915. 561-581. o.; Lexikon für Theologie und Kirche. (Szerk.: 
Höfer, Jósef és Rahner, Karl) Freiburg, 1962. VII. k., 416-417. o.; Melichär Kálmán: A katonai lelkészet az Osztrák-
Magyar Monarchia közös hadseregében (haditengerészetnél) és a Magyar Királyi Honvédségnél. Bp., 1899. 27-35. o. 
(A továbbiakban: Melichárl899). 

2 Bielik, Emerich: Geschichte der k. u. k. Militär-Seelsorge und des Apostolischen Feld-Vicariates. Wien, 1901. 1-
82. o. (a továbbiakban: Bielik 1901); Borovi József A magyar tábori lelkészet története. Bp., 1992. 7-28. o. (a további
akban: Borovi 1992); Leonhard, Joh. Michael: Verfassung der Militär-Seelsorge in den k. k. österreichischen Staaten, mit 
Rücksicht auf die Rechte und Pflichten des Civil-Clerus in militär-geistlichen Angelegenheiten. Wien, 1842. 5. o. (a 
továbbiakban: Leonhard 1842). Civil klérus alatt a civilek pasztorációjával, katonai klérus alatt a katonák 
pasztorációjával foglalkozó lelkészeket értjük. A két kifejezés használata egyházjogilag kifogásolható, katonai szem
pontból viszont indokolt. 
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A jezsuita rend feloszlatását (1773. augusztus 18.) követően, 1773. december 1-
én Mária Terézia elrendelte az Apostoli Tábori Helynökség felállítását. Ez a hivatal 
kezdetben a bécsújhelyi (majd a St. Pölten-i) egyházmegyével volt egyesítve, 1826-
tól azonban önálló egyházi hivatallá vált. Az élén álló apostoli tábori helynök 
(Apostolische Feldvikar) a hadsereghez tartozó egyének fölött lényegében püs
pöki joghatóságot gyakorolt. Mint a tábori lelkészség vezetője, ő döntött személyi 
ügyekben (kinevezés, elbocsátás stb.), ő ruházta fel a tábori lelkészeket a számuk
ra szükséges egyházi hatalommal, ő adhatott felmentést bizonyos egyházi jogsza
bályok alól. Ő felügyelte a tábori lelkészek munkáját, negyedévenként minden 
katonai egyházi ügyet megkapott betekintés végett. Közreműködött a katonaság 
körében felállított templomok és kápolnák felállításában, befolyást gyakorolt a 
tábori missziós alap felhasználására, végül őrizte a feloszlatott csapattestek anya
könyveit, illetve a további csapattestek anyakönyveinek másodpéldányait. 1848-
49-ben az apostoli tábori helynök Johann Michael Leonhard volt, egy aszketikus 
felfogású, alsó-ausztriai származású főpap. Huszonhét éven át 1836-tól 1863-ig 
irányította a tábori lelkipásztorkodást. Számos vallásos könyvet és tankönyvet írt. 
Ezek közül is kiemelkedő az 1842-ben Bécsben kiadott, majd néhány évvel ké
sőbb kiegészített „Verfassung der Militär-Seelsorge in den k. k. österreichen 
Staaten..." című műve. Ebben a könyvében nem csak a tábori lelkészségre vonat
kozó legfontosabb rendeleteket gyűjtötte össze, hanem foglalkozott a katonai a 
civil klérus viszonyával, a tábori lelkészek jogaival és kötelességeivel. Munkájával 
felettesei is elégetettek lehettek, hiszen 1858-ban magas állami kitüntetésben ré
szesítették.3 

Mária Terézia a tábori vikárius munkájának támogatására megszervezte a tábori 
egyháztanácsot (Feldkonsistorium). Igazgatója az apostoli tábori helynök helyette
se is volt egyúttal. 1848-49-ben ezt a tisztséget Peter Richly töltötte be. Az apostoli 
tábori helynök alá rendelt tábori főlelkészek (Feldsuperior) egy-egy főhadparancs-
nokság mellé voltak rendelve. A monarchia 1848-49-ben nyolc szuperiorátusra 
oszlott, ezek közül Magyarország és Erdély egy-egy önálló szuperiorátus alkotott. 
A tábori főlelkészek körülbelül esperesi feladatokat láttak el, felügyeletet gyako
roltak az adott kerület lelkészei felett, véleményező és javaslattevő joguk volt, 
szerepet játszottak a tábori lelkészek kiválasztásában, sőt azoknak a katonai egy
ségeknek a lelkipásztorai is voltak egyúttal, amelyeknek nem volt saját tábori lel
készük. Az uralkodó nevezte ki őket. Háborús helyzetben minden hadsereghez 
kineveztek tábori főlelkészeket. 1848—49-ben például Magyarországon a császári 
sereg tábori főlelkésze Augustin Mayer volt. 

Az ezredek lelki gondozása az ezredlelkészek feladata vilt. Minden ezred egy-
egy plébániát képezett, amelyben az ezredlelkész feladata volt az egyházi funkciók 
ellátása: istentiszteletek tartása, szentségek kiszolgáltatása, elhalt katonák temetése 
stb. Fennállt tanítási kötelezettségük is, intőleg kellett hatniuk a katonákra a jó 

3 Bielik 1901, 85-122. o.; Melichár 1899, 36-38. o.; Borovi 1992, 29-34. o. Balogh Margü-Gecse Gusztáv-Varga 
József: Vallások és katonai szolgálat. Bp,, 1989. 46-47. o. 

4 Bielik 1901, 123-137. o.; Melichár1899, 38-39. o.; Borovi 1992. 35-38. o.; Dr. Hermann Egyed: A magyar hadse
reg tábori főlelkészei 1848-49-ben. Katholikus Szemle, 1931 január 12. o. (a továbbiakban; Hemann E. 1931) A magyar 
királyok főkegyúri joguknál (ius súpermi patronatus) fogva a katolikus egyházi kinevezéseknél, illetve világi vonatko
zású egyházi ügyekben egyházhatalmi jogkörrel bírtak. 
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erkölcsök megóvása érdekében, vezetniük kellett a keresztelési-, esketési- és ha
lotti anyakönyveket.5 

Tábori lelkészeket nem csak ezredeknél, hanem erődítményeknél, kórházaknál, 
katonai akadémiáknál és egyéb katonai testületeknél is alkalmaztak. Fegyvert nem 
viselhettek. Ruházatukban az egyházi előírásokhoz kellett alkalmazkodniuk. 
Könnyebb felismerésüket szolgálta a kalapjuk bal oldalán található két bojtocska 
arany zsinórral és fekete selyemmel. Rangjuk ugyan nem volt, mégis az ezred tiszti 
karához számították őket. Fizetésük a különböző pótlékokkal együtt kb. évi 400-
600 forint volt, havi díjukat a tábori missziós alapból utalták ki. Meghatározott 
feltételek mellett nyugdíjra tarthattak igényt. Új tábori lelkész kinevezése esetén az 
illetékes katonai hatóságok mellett a civil klérus is szerepet kapott. Az adott ezred 
hadkiegészítési területén illetve törzsének állomáshelyén illetékes megyéspüspök
nek kellett javaslatot tenni az újonnan kinevezendő személyre, az adott tábori 
főlelkész pedig a jelölt alkalmasságát vizsgálta meg. 

Az önálló tábori lelkészi hierarchia megszervezése önmagában még nem oldotta 
meg a civil klérus és a katonai klérus közti joghatósági vitákat. Szükség volt az 
illetékességi körök pontos elkülönítésére. Erre több ízben is kísérletet tettek, így 
1752-ben és 1808-ban is. A rendezés alapelve az volt, hogy a mozgó hadsereghez 
(,,ad militiam vagam") tartozó egyének a katonai lelkészi, míg az állandóan egy 
helyben lakók (,,ad militiam stabilem") a civil klérus joghatósága alá tartoztak. A 
teljesség igénye nélkül a tábori lelkészek joghatósága az aktív tisztekre, valameny-
nyi ezred és hadtest állományára, helyőrségek, erődítmények és városparancsnok
ságok állományára, a haditengerészetre stb. valamint ezek asszonyaira, gyermekei
re és alkalmazottaira terjedt ki. Ide tartozott valamennyi háború esetén katonai 
szolgálatra alkalmazott személy (pl. nyugdíjas tisztek), valamint a hadseregnél 
tartózkodó civilek is. Az állandó hadsereghez tartoztak a nyugdíjas tisztek, rokkan
tak, fegyvergyárak személyzete stb., ezek asszonyai, gyermekei és alkalmazottai. 
Sajátos volt a határőrgyalogezredek helyzete. Ezek békében a megyéspüspök jog
hatósága alá tartoztak, háború esetén viszont kineveztek hozzájuk egy tábori lel
készt, aki az apostoli tábori helynök alá volt rendelve. Kivételt képeztek a 14. (1. 
székhely), 15. (2. székhely), 16. (1. román), 17. (2. román) határőr gyalogezredek, 
amelyek nem tartoztak a katonai Határőrvidék szervezetébe, és amelyek békeidő
ben is önálló tábori lelkésszel rendelkeztek.7 

A szabadságharcot megelőző időszakban a Habsburg Birodalomban a tábori 
klérus pozíciója a civil klérussal szemben szilárd volt, amit az a tény is alátámaszt, 
hogy a ,,militia vaga" terjeszkedett a ,,militia stabilis" rovására-Az 1821. szeptember 
17-én, illetve 1824. november 20-án felállított új tábori lelkészi állások nemcsak az 
új helyőrségi és várlelkészi státuszokat szaporították (Munkács, Lipótvár, Bród, 
Pétervárad, Gyulafehérvár), hanem kiterjesztették a katonai lelkipásztorkodás ha
táskörét néhány katonai intézetre (Bábolna, Mezőhegyes, Szeged), sőt ami még 
feltűnőbb, néhány invalidus házra is (Nagyszombat, Kiscell). A létszámnövekedés 

5 Wrede, Alphons Freiherr von: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, Branchen und 
Anstalen von l6 l8 bis Ende des XK. Jahrhunderts. I. Band. Wien, 1898. 71. o. 

6 Bielikl901, 138-203. o.; Melichâr \S99, 39-42. o.; Borow\992, 38-57. o. 
7 Leonhardl842, 20-21. o.; Melichär 1899, 131-133. o. 
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ellenére a tábori lelkészek a XIX. században sem voltak képesek valamennyi gar
nizon katonaságának lelki szükségleteit kielégíteni. Különösképpen áll ez a nem 
katolikus vallásúakra, akik csak korlátozott számban, vagy egyáltalán nem rendel
keztek felekezetűkbeli tábori lelkészekkel. Rendeletek egész sora (1784, 1799, 
1824) kötelezte a lelkészeket, hogy tábori lelkész alkalmazásának hiánya, illetve 
túlterheltsége esetén kötelesek a tábori lelkészi szolgálatot térítésmentesen átven
ni. A civilek pasztorációját ellátó lelkészek között nem volt népszem a kisegítő 
tábori lelkészi szolgálat, hiszen költségeiket csak rendkívüli esetekben (békében 
csak ritkán) térítették meg.8 

Az osztrák hadseregben a XIX. század elején csak katolikus istentiszteletet volt 
szabad tartani. A többi felekezet hívei vallásukat a hadseregen kívül gyakorolhat
ták. 1834-ben azután elrendelték, hogy a katonáknak egyszer egy évben, egy az 
anyanyelvüket bíró adott felekezetbeli lelkész közreműködésével, istentiszteletet 
kell tartani. A görög szertartású római katolikus hívek számára 1846-ban nyolc 
tábori lelkészi posztot rendszeresítettek. Már a XVIII. század végén megjelentek — 
igaz csak a hadműveletek idejére - az ortodox, vagy ahogy a kortársak nevezték a 
görög szertartású nem egyesült hívek papjai a hadseregben. 1834-ben azután el
rendelték, hogy azoknál az ezredeknél, ahol a legénység túlnyomó többsége orto
dox vallású, ott a katolikus ezred káplánok mellett egy ortodox hitvallású káplánt 
is alkalmazzanak. Protestáns tábori lelkészek működésére 1832-től kezdve nyílt 
lehetőség, mikor engedélyezték, hogy a lombard-velencei királyságban szolgáló 
magyar ezredeknél összesen egy ágostai és egy református hitvallású lelkészt al
kalmazzanak. 1848 elején evangélikus részről Taubner Károly, református részről 
pedig Harsányi Samu töltötte be ezeket az állásokat. Tavasszal és nyáron Milánó
ban voltak, ahol minden vasárnap és sátoros ünnepnapon istentiszteletet tartottak, 
prédikáltak és kiszolgáltatták az úrvacsorát. Ősszel és télen úton voltak: helyőrség-
ről-helyőrségre meglátogatták a szétszórt csapattesteket. Reverendájukon (!) a 
palástkötő mellett aranyrojtos övet viseltek. A görög katolikus és az akatolikus 
tábori lelkészek csak nőtlen, vagy özvegy családi állapotúak lehettek, házassági 
kérelmeiket pedig elutasították, hacsak nem mondtak búcsút állásuknak és leendő 
nyugdíjuknak. Míg az osztrák hadseregben szolgált, Harsányi Samunak sem sike
rült nőül vennie későbbi feleségét, Büttinghauser Johannát, egy kereskedő lányát. 
Hat éven át jártak jegyben, míg végül 1849 végén kimondhatták a boldogító igent. 
Az izraelita katonák számára nem szerveztek külön katonai lelkészetet, de ott ahol 
voltak zsinagógák, saját hitvallású altisztjeik vezetésével időnként részt vehettek 
istentiszteleteken. 

A tábori lelkészek munkáját vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül a bécsi 
székhelyű Apostoli Tábori Helynökség irányította. A polgári átalakulás 1848—49-
ben azonban új kérdéseket vetett fel a magyarországi tábori lelkipásztorkodás 
történetében is. 

8 Leonhard 1842, 62-64. o.; Bielikl901, 253-254, o. 
9 Bielikl90\, 288-294. o.; MelichárlS99, 47-50. o.; Borovi 1992, 54-60. o.; Dr. Dezső László: Bevezetés a katonai 

lelkigondozásba. I. k. Pápa, 1941. 49-53. o.; Taubinger Rezső: A protestáns tábori lelkészet múltjából. Protestáns 
Szemle, 1930. 568-570. o.; Harsányi Gusztáv: Töredékek egy magyar református lelkész hányatott életéből. Debrecen, 
1926. 27-60. o.; CsohányJános: A magyarországi protestáns tábori lelkészet (1S35-1918). In: Alföldi Társadalom 1994. 
V.k. (Szerkesztő bizottság elnöke: Simon Imre) Békéscsaba, 1994. 25-36. o. 
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A magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiája 
A tábori főlelkészek 

Az 1848-as áprilisi törvényeket, amelyek a magyarországi polgári átalakulás leg
fontosabb kérdéseit szabályozták, mind az összmonarchia hívei, mind pedig a 
Batthyány kormány tagjai igyekeztek a számukra legkedvezőbb módon értelmez
ni, továbbfejleszteni. A tábori lelkipásztorkodás szervezetét a törvénycikkek nem 
változtatták meg, csupán a bevett vallásokat követő katonák saját vallású tábori 
lelkésszel való ellátásáról rendelkeztek (1848: XX. te. 5. §). Ezen rendelkezés vég
rehajtására csak 1849-ben kerülhetett sor. Az átalakulás kezdeti időszakában na
gyobb jelentősége volt az 1848: III. te. 6. paragrafusának, amely úgy rendelkezett, 
hogy őfelsége a végrehajtó hatalmat többek között minden honvédelmi tárgyban 
is ezentúl kizárólag a magyar minisztérium által fogja gyakorolni. E paragrafusra 
hivatkozva a magyar liberális politikusok igyekeztek az ország önállóságát meg
erősíteni és az Ausztriával még közös elöljáróság alá tartozó ügyeket szétválaszta
ni. Katonai vonatkozásban ezek egyike éppen a tábori lelkipásztorkodás volt. A 
hadügyminisztérium (továbbiakban: HM) tehát a budai főhadparancsnokság mellé 
beosztott Czigler Ignác, illetve a nagyszebeni főhadparancsnokság mellett szolgála
tot teljesítő Vajda Ignác tábori főlelkészek engedelmességre szorítására törekedett. 
Czigler esetében az első források 1848. júliusából állnak rendelkezésünkre, ame
lyek a HM erőfeszítéseinek eredményességét tanúsítják. A magyarországi tábori 
egyházfőnökség ekkor rendelte a Mészáros hadigőzösre tábori lelkésznek Simon-
falvay Antal áldozópapot, feltehetően nem sok sikerrel, mert július 24-én már 
Markovich Antal piarista szerzetest nevezték ki ugyanarra a posztra.10 

Az együttműködési szándék nemcsak a kinevezések kapcsán érzékelhető. 
Ugyancsak a minisztérium rendeletére készített javaslatot a magyarországi tábori 
főlelkész a tábori papság ügyeinek a bécsi hatóságoktól független intézésére. A 
HM olyan jelentőséget tulajdonított ennek a kérdésnek, hogy a hivatalos lapban 
tájékoztatást adott róla a közvéleménynek is. Czigler javaslatának lényege: osztrák 
mintára az illetékes szervek közreműködésével (király, Apostoli Szentszék) állítsa
nak fel egy önálló tábori püspökséget. A javaslat összhangban állt az áprilisi törvé
nyekkel is, hiszen az 1848: III. te. 7. paragrafusa szerint többek között a püspökök 
kinevezésének a joga is - miniszteri ellenjegyzés mellett - az uralkodót illette. 
Érvelésének lényege pedig a következőképpen hangzott: 

Az apostoli tábori helynöki hivatalhoz Bécsben ,,...soha magyarországi tábori 
egyházi főnök nem jutott, mert az állíttatott akadályul, hogy a magyar nem jártas az 
ausztriai egyházi törvényben, de most Magyarországban talán szinte azt lehetne 
mondani, hogy a bécsi tábori püspök nem jártas a magyarországi egyházi törvé
nyekben, mivel ezentúl a volt magyarországi Helytartótanács, a Magyar Udvari 
Kancellária által amely nincsen, az ausztriai főhadi kormánnyal és azáltal a bécsi 
hadipüspökökkel nem fogja közlenhetni a magyar törvényeket és ezekről követ-

10 Simonfalvy Antal rendelete Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) H 75 1848:3416. (iktatókönyv), 
Markovich Antal kinevezésének iratai Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) VI. 34. 6. d. 1848: 1-6. fol. Czigler 
állomáshelye: Militär-Schematismus des össterreichischen Kaiserthumes. Wien, 1847. 25. o. (a továbbiakban: M. 
Schém. 1847) 
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kező rendeleteket, és így a bécsi hadipüspök a magyar törvényekhez a hadi egy
házi ügyeket nem alkalmaztathatja...". 1 

Czigler előterjesztését azzal zárta, hogy azt terjesszék a vallás és közoktatásügyi 
miniszter elé. Harminckét évi szolgálat után egy váratlan lehetőség adódott előtte. 
Mint magyarországi, horvátországi, szlavóniai és bánsági tábori főlelkész, ő volt a 
legesélyesebb a püspöki kinevezésre. Az apostoli tábori helyettes (tábori püspök) 
általában címzetes püspök volt. Sajátos egyházjogi helyzetére jellemző, hogy fel
szentelt püspökként püspöki jelvényekkel élt, mindazonáltal a püspöki renddel 
járó működéseket nem teljesíthetett (papszentelés, bérmálás, szentelt olaj elkészí
tése, szentmisén való rendtartás megszabása), de az egész hadsereg fölött püspöki 
joghatóságot gyakorolt. A tábori papok tőle nyerték el a hitoktatáshoz szükséges 
küldetésüket. Feloldozási joga volt a bűn és a fenyíték alól, teljes búcsút adhatott. 
A tábori papság tőle nyerte el a gyóntatáshoz szükséges feljogosítást, s többek 
között bizonyos házassági akadályok és szabálytalanságok alól is ő adhatott fel
mentést. Czigler annyira az osztrák példát követte előterjesztésében, hogy még a 
leendő magyar hadipüspök fizetése is hajszálra megegyezett volna osztrák kollégá
jával. Évi 6000 pengőforintot irányzott elő a tábori püspök jövedelméül, s további 
I960 pft-ot a hivatali személyzet fizetése gyanánt. 

Mészáros Lázár hadügyminiszter e javaslatot egyenesen István nádor elé terjesz
tette s a tervezett püspökség első püspökévé Czigler Ignácot javasolta kinevezni. 
Miután a kinevezési javaslatot István nádor maga is célszerűnek látta, felterjesztette 
az uralkodónak, ahonnan az egész paksaméta július 17-én ismét visszaindult Bu
dapestre. Esterházy Pál, a király személye körüli miniszter ugyanis ez ügyben - a 
miniszteri felelősség elvére hivatkozva - szükségesnek tartotta a vallás és közokta
tásügyi-, illetve a pénzügyminiszter véleményének kikérését. Esterházy konkrét 
kérdéseket is megfogalmazott. így Eötvös Józseftől aziránt érdeklődött, szükséges-
e egy apostoli helyettest kinevezni a magyar hadsereg egyházi ügyeinek független 
kezelése miatt, létesíthető-e ilyen állás az Apostoli Szentszék hozzájárulása nélkül? 
Egyúttal nyilatkozatra kérte fel a kinevezendő személlyel kapcsolatban is. Kossu
thot pedig a költségek vállalása miatt tartotta szükségesnek megkeresni. Az Eöt
vöshöz intézett második kérdés elég meglepő, hiszen ebben a vonatkozásban 
Czigler előterjesztése pontos felvilágosítással szolgál: „Őfelsége apostoli királyunk 
nevezi ki a hadi püspököt..."; akinek ,,egyházszéki hatalommal való ellátása a 
Római Szentszékhez tartozandó, amely királyi nevezés után a hadi püspököt...,, a 
hivatalához szükséges egyházszéki hatalommal ellátja." A nádor továbbította a 
kérdéseket az illetéseknek. Kossuth augusztus 1-ről kelt válaszlevelében helyeselte 
azt az elképzelést, hogy hadseregünk lelkészei egy saját magyar tábori püspök 
alatt álljanak. Ugyanakkor a kincstár erőtlenségére való hivatkozással elutasította a 
költségterv azonnali ellenjegyzését. Eötvös néhány nappal később válaszolt. Szük
ségesnek tartotta az önálló tábori püspökség felállítását az 1848: III. te. 6. paragra
fusára, az eltérő hivatalos nyelvre és polgári törvénykönyvekre hivatkozva. A püs-

11 Czigler előterjesztése OL N 31 24. es. 1848:1956. (Eredeti tisztázat). A tábori püspökség felállításának történeté
ről F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Bp., 1987. 313. és 348-350. o. (a továbbiakban: F. Kiss 
Erzsébet. 1987); Urbán Aladár: Az 1848-as magyar hadügyminisztérium megszervezése (1848 április-december). 
Hadtörténelmi Közlemények, 1976/1. 62-63. o. (a továbbiakban: Urbán 1976); Hajdú János.- Eötvös József báró első 
minisztersége (1848). Bp., 1933. 78-79. o. Borovi 1992, 64-66. o.; A minisztérium közleménye: Közlöny, 1848. június 
29. 78. o. 
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pöki méltóság mellett szólt megítélése szerint először az, hogy ez az örökös tarto
mányokban is így van, másodszor magának a hivatalnak a természete (tábori lel
készek elöljárója és bírája, házassági ügyek stb.). A Római Szentszék jóváhagyását 
ő is nélkülözhetetlennek tartotta, a Cziglerre vonatkozó javaslatot elfogadta, s 
tinnini püspökké való felszentelését javasolta. A pénzügyi kérdésekkel kapcsolat
ban a tervezett 7960 pft-os költségbe a lekéri apátság jövedelmeit (Czigler lekéri 
apát volt egyúttal) és a tábori főpapi illetményt is be akarta számítani. A pénz
ügyminisztériummal folytatott konzultációk ezt követően sem értek véget, sőt 
szeptember elején eredményhez vezettek. 1848. szeptember 7-én Stuller Ferenc 
közölte Kossuth nyilatkozatát Szalay István nádor elnöki titoknokkal. A pénz
ügyminiszter szerint sem kormányozhatja többé a magyar tábori főlelkészt a bécsi 
hadügyminiszter illetve a bécsi tábori püspök, hasonlóan Eötvös véleményéhez. 

„Osztozik azon nézetében is, hogy a lekéri apátság jövedelmei legyenek ezen 
püspökség ellátási költségeinek egy részben leendő pótlására fordítandók úgy, 
hogy amint a számításban áll, ezen apátság 4000 pft-nyi jövedelméhez, a status 
részéről még 3960 pft-nyi pótlék adassék, melyből aztán, összevetve, a tábori püs
pökség és hivatalos személyzete lenne ellátandó. 

Nem tudván előre, beleegyezik-é Nádorunk őfelsége ezen nyilatkozatban, hogy 
e tárgyban fölterjesztést tehessen királyunk őfelségéhez. E nyilatkozatot csupán 
tudomásul kívántam veled közleni. Ha ez elegendő s úgy parancsolja őfelsége, a 
pénzügyminiszter kész leend ily értelemben hivatalosan saját neve aláírásával is 
nyilatkozni" -fejeződik be Stuller levele.12 

Kossuth tehát végül is elfogadta Eötvös javaslatát, de a szeptemberi politikai és 
katonai események következtében az egész ügy ad acta került. 

Az önálló tábori püspökség felállításának kudarca az 1848—49-es magyarországi 
tábori lelkipásztorkodás történetét alapvetően meghatározta. Ezt követően csak 
ideiglenes intézkedéseket lehetett hozni, s ezzel a tábori főlelkészek is tisztában 
voltak. Az egyházkormányzat ideiglenes jellegéből következett, hogy a szabad
ságharc katolikus tábori lelkészeinek jelentős része egyházi szemszögből nézve 
érvényesen, de nem jogosan folytatta működését. Nem rendelkeztek ugyanis a 
püspök által adott küldtetéssel. Mivel hiányzott a tábori lelkészi hierarchia feje, 
minden egyházi problémával (például a házassági ügyekkel kapcsolatban) a terü
letileg illetékes megyéspüspökhöz kellett fordulni. Ez lassította és bonyolultabbá 
tette az ügyintézést. Az újonnan kinevezett tábori lelkészeket a juriszdikcionális 
szálak elszakadása néhány kivételétől eltekintve nem foglalkoztatta. Józef 
Miodonyszky, a lengyel légió tábori lelkésze, aki a légióval, katonai elöljáróval, sőt 
később a HM-mel is hadilábon állt, érdeklődött ez ügyben. A minisztérium azt 
válaszolta neki, hogy az újonnan kinevezett tábori lelkészek az illető főpásztortól 
nyert felhatalmazásnál fogva a katonai egyének gyónását érvényesen kihallgathat
ják, a polgári egyénekét azonban nem. A juriszdikciós viszonyok rendezésére az 
esztergomi káptalan nevében 1849. június 13-án kelt levelében Jaross Vince tett 

12 Az egyházjogi megfontolásokról Dr. Szeredy József: Egyházjog különös tekintettel a magyar szent korona terüle
tének egyházi viszonyaira, valamint a keleti és protestáns egyházakra Pécs, 18S3. 1. k., 154-155. o.; 305. o. és 622-
623. o. A tábori püspökség felállításáról folytatott levelezés: OL N 31 24. es. és 26. es. (Benne Stuller id. levelének 
eredeti tisztázata. Az iratot Kossuth Lajos összes művei (a továbbiakban: KLÖM) XII. nem közli). OL H 54 1848:566. 
Kossuth 1848. augusztus l-jén István nádorhoz intézett levelét a fogalmazvány alapján (OL H 25 1848:1595.) közli 
(KLÖM) XII. k., 652. o. Az irat eredeti tisztázata: OL N 31 25. es. 
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javaslatot a Vallás és Közoktatási Minisztériumnak. Jaross Vince a káptalan azon 
tagjainak egyike volt, akik a szabadságharc ügyét támogatták. Levelében megál
lapította, hogy a juriszdikciós összekötetés „megszakadása után a hadsereghez 
lelkészekként csatlakozó papok mostani híveikre nézve jurisdictio nélkül szűköl
ködnek". Ez azért is problematikus, mert a házasságkötés érvényességéhez, az 
adott plébános meghatározott eljárására van szükség, s így (különösen ha mindkét 
házasulandó fél katonai egyházi joghatóság alá tartozik) a házasság érvényessége 
kerülne veszélybe. A probléma megoldására egy eredeti javaslattal állt elő: 

,,Az én igénytelen véleményem ez ügyben oda járul, hogy - miután az Apostoli 
Szentszékhez a magyar hadlelkészségnek kellő joghatósággal felruházása végett 
nem járulhatni - az illető minisztérium által kinevezendő s az országban levő leg
öregebbik fölszentelt megyéspüspöktől megerősítendő tábori főpap számára va
lamennyi egyházmegyei ordinariátustól (kik közül mindegyik ezt maga megyéje 
részéről adhatja) kellő jurisdictiók cum facultate delegandi eszközöltessenek ki, 
melyeket azután a tábori főpap a hadsereg valamennyi lelkészével közölvén a 
tábori lelkészség rendes és tökéletes viselését lehetségessé tenné." Nincs tudomá
sunk arról, hogy e javaslat a hadügyi tárca elé került volna.13-

A szeptemberi fordulatot követően mind Czigler Ignác magyarországi tábori fő-
lelkész, mind Vajda Ignác erdélyi tábori főlelkész hivatalában maradt. Igaz, utóbbi 
érdemi tevékenységet csak 1849-ben tudott kifejteni, mégis a szabadságharc mellé 
állásuk jelentőségét nem szabad alábecsülni, hiszen így a kialakuló magyar hadse
reg nemcsak tábori lelkészeket, de azok elöljáróit is örökölte, a maguk szakértel
mével egyetemben. Miután az önálló tábori püspökség felállítását a politikai ese
mények nem tették lehetővé, Czigler egy sajátos ex-lex helyzetbe került. Kapcsola
ta osztrák felettesével de facto megszakadt, ugyanakkor a hadügyminisztérium 
rendelkezett vele, utasította, véleményt kért tőle bizonyos kérdésekben. A magya
rok mellé állt egységek, várak és katonai intézetek lelkészei továbbra is hozzá 
intézték jelentéseiket. 1848 december elején a hadügyminisztérium átszervezése 
során a minisztériumon belül egy tábori lelkészi igazgatóságot is szerveztek. En
nek vezetésével Czigler bízták meg, aki 1848. december 5-én terjesztette Mészáros 
elé személyi javaslatait. Eszerint az újonnan szerveződő osztály személyzete, a 
tábori lelkészi főnökön kívül egy segédtitoknokból, egy fogalmazóból és egy ír
nokból (aki egyszersmind kiadó is) állna. Az említett alkalmazottak fizetése mellett 
személyi javaslatokat is tett, a fenti állásokra Ujhely Imrét, Menyhárth Antalt és 
Wohlfart Jánost javasolva. Egy másik beadványban két hivatali szoba, vagy szál
lásbér fejében 200 forint és 6 öl fa utalványozását kérte. Mészáros nagyobbrészt 
helyt adva Török Bálint grófnak, a polgári-gazdászati osztály igazgatója vélemé
nyének, Czigler jogkörét a többi osztályfőnökhöz hasonlóan szabta meg. Eszerint 
az új osztály a tábori lelkészet személyzeti ügyeiben, illetve az ún. egyházi politikai 
tárgyakban (idetartoznak például a halotti bizonyítványok) játszhat szerepet, de az 

13 Az elszakadt juriszdikciós szálakról Hermann E. 1931, 15. o., ill. Dr. Hermann Egyed: A katolikus egyház törté
nete Magyarországon 1914-ig. 2., javított kiadás. München, 1973. 428-429. o. (a továbbiakban: Hermann E. 1973); 
Borovi 1992, 64-71. o. Uő. a 65. oldalon tévesen állítja, hogy Czigler püspök kinevezésének javaslatát a nádor vetette 
fel először, a 66. oldalon a tábori püspökség felállításával kapcsolatos kísérlet során csak a pénzügyi szempontokat 
veszi figyelembe. A minisztérium válasza Józef Miodonyszky gyóntatással kapcsolatos kérdéseire OL H 75 1849:7784. 
Jaross Vince hazafiságáról. Palkovics Károly kormánybiztosnak a Vallás és Közoktatási Minisztériumhoz intézett jelen
tését (Esztergom, 1849. június 25.) OL H 64 d. sz. Jaross Vince javaslata a juriszdikciós probléma megoldására H 56 37. 
kútfő 1849:603. 
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előterjesztéseket a hadügyminiszternek kellett benyújtania. 1848. december 10-én 
tehát megtörtént Czigler kinevezése, aki most már de jure is az osztrák tábori püs
pöktől függetlenül kellett hogy kezelje az ügyeket. Személyi javaslatait sem fogad
ták el maradéktalanul. Csak Ujhely Imrét, az 5. huszárezred eddigi lelkészét nevez
te ki Mészáros titoknokul. A kért 3500 forintos évi fizetésből is csak 2000 forint 
valósult meg. Ráadásul ezzel együtt szűnt meg eddigi ingyenes lakáshoz való joga 
és 800 forintnyi javadalma. 

Munkája nem sokat változott a kinevezést követően: előterjesztéseket, javaslato
kat dolgozott ki. 1848. december 20-án a HM által javasolt Breinfolk Gusztávot 
terjesztette fel a szegedi katonai kórház tábori lelkészéül. 24-én felhívást fogalma
zott meg a beteg katonák ápolása, a halottak eltemetése és a halotti bizonyítvá
nyok pontos beküldése érdekében. Egy nappal később a protestáns tábori lelké
szek esetleges alkalmazásáról fejtette ki véleményét a minisztériumnak. Hivatali 
ideje ezzel lényegében véget ért: hasonlóan számos osztályfőnökhöz, a minisztéri
umot ő sem követte Debrecenbe. Milyen okok vezették erre a lépésre, nem tudjuk. 
Az osztrákok 1849 elején letartóztatták, de rövid idő alatt sikerült tisztáznia magát. 
Még abban az évben ismét átvette hivatalát és részt vett a magyar hadsereg tábori 
lelkészeinek felelősségre vonásában is.1 

1848-ban alig került sor tábori lelkészek kinevezésére, így a császár hadseregtől 
„örökölt" állomány mellett fokozott szerep hárult a nemzetőrségi és a kisegítő 
tábori lelkipásztorokra. Ez annál figyelemreméltóbb, hiszen a hadsereg létszáma 
ugyanakkor gyorsan növekedett. A kinevezések csekély száma mellett figyelemre 
méltó az is, hogy 1848-ban még nem alkalmaztak protestáns, illetve ortodox lelké
szeket. Mindenek előtt ezen a két téren, a létszámviszonyok és a felekezetek vo
natkozásában történt változás 1849-ben. A legfontosabb feladat a tábori lelkészi 
osztály újjászervezése volt. Mészáros Lázár 1849- január 23-án Vidasics Ede pre
montrei szerzetes kanonokot nevezte ki a magyar hadsereg ideiglenes főhadilel-
készének és a HM hadilelkészi osztálya főnökének. Vidasics 38 éves volt, amikor 
átvette kinevezését. Felszentelését követően Rozsnyón, Kassán, majd 1842-től 
Nagyváradon tanított. Az 1847-48-as tanévben a római katolikus gimnázium hato
dik osztályának tanára volt. Érdeklődési köréről keveset tudunk. Későbbiekben az 
egyik legképzettebb premontrei papként emlegették. Első szentmiséjén Szaitz 
Antal szentbeszédében megemlítette, hogy Vidasics szerette a „múzsákat". Az 
1848—49-es tanévben azonban a múzsák helyett már a katonai pálya felé tájékozó
dott. Vetter tábornok támogatásával a Pesten megnyitandó Ludoviceum lelkészi 
állását szerette volna elfoglalni. Az országgyűlési képviselők jelentős része azon-

14 Czigler kinevezéséről: Herrnann E. 1931, 13-14. o.; Urban 1976, 62-63. o. F Kiss Erzsébet 1987', 350. o. tévesen 
állítja, hogy Menyhárth Lajos komáromi várlelkészt is kinevezték a minisztériumhoz egy írnokkal egyetemben. A 
tévedés alapja Mészáros helyeslő megjegyzése lehet Czigler előterjesztésén. Ez azonban dátum nélküli, s feltehetően a 
miniszter Török Bálint előterjesztésére megváltoztatta eredeti véleményét. Czigler kinevezésében a miniszter világosan 
megfogalmazta, hogy csak Ujhely Imre kinevezéséről lehet szó. A kinevezéssel kapcsolatos iratok: OL H 82 73. kútfő 
270. és 297. tétel. OL H 147 7. d. 1S4S. december 2. (Az eddigi hadtanáccsal egyesült királyi magyar hadügyminisztéri
um rendezési terve). Menyhárth Lajos nevét egyébként gyakran tévesen adják meg a szerzők. Szinnyei József napló
jegyzeteiben a „Menyhárt" alakot használja, míg F. Kiss Erzsébet - szintén tévesen - ,,Menyhardt"-ként említi (JF. Kiss 
Erzsébet 1987', 350. és 567. o.). Aláírása HL VI. 34. 6. d.-ban megtalálható. A hatáskörről még: Közlöny, 1848. decem
ber 12. 874. o. és Gelich Rikhard: Magyarország függetlenségi harca 1848-^49-ben. Bp., é. n. II. k., 31. és 35. o. (a 
továbbiakban: Gelich) Czigler előterjesztései: OL H 75 1848:9749.; OL H 82 21. kútfő 1848:9731., 1848:10588., 
1848:11090., Közlöny, 1848. december 25. 929. o. Czigler részt vett a Pesti Hadbíróság munkájában 1849-ben. HL 
Abszolutizmus kori levéltár Pesti Hadbíróság 1S49-2/164 4. csomó. 
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ban nem ítélte szükségesnek egy külön tábori lelkészi állás rendszeresítését. 
Windisch-Grätz csapatainak bevonulása a fővárosba pedig megakadályozta az 
intézet megnyitását. Mészáros 1849. január 16-án nyilatkozattételre hívta fel, haj
landó-e a felkínált állást elfogadni, majd 1849. január 23-án aláírta a kinevezését.15 

Mivel Ujhely Imre sem követte a minisztériumot Debrecenbe, az egyik legsürge
tőbb feladat az osztály személyzetének biztosítása volt. Vidasics 1849. január 30-án 
két személy kinevezését kérte a minisztertől. Bucsánszki József Rozsnyói egyház
megyés római katolikus lelkészt segédfogalmazóul, Lukács Dániel debereceni 
református segédlelkészt pedig fogalmazóul szerette volna maga mellé venni. Mé
száros mindkettőjük kinevezését helyeselte, Bucsánszkit februárban, Lukácsot 
pedig március 20-án nevezte ki az osztályhoz. Ezt követően több alsóbb rendű 
hivatalnokot is alkalmaztak itt.1 

Vidasics kinevezését követően a hivatalos lapban tudatta az érdekeltekkel, hogy 
jelentéseiket a jövőben hozzá küldjék, majd az ezredparancsnokokhoz fordult 
annak érdekében, hogy a lelkészi állományról, illetve a még szükséges kinevezé
sekről tájékozódjon. A Vidasics féle adminisztráció körülbelül 55 tábori lelkészt 
vont közvetlenül az irányítása alá, ami leszámítva a később kinevezetteket, illetve a 
korábban kilépetteket, a tábori lelkészi kar többségét jelenti. Az új osztályfőnök ez 
irányú erőfeszítései tehát nem voltak teljesen eredménytelenek. A hiányok részben 
a minisztériumi ügykezelésből fakadtak (nem regisztrálták pontosan az összes 
tábori lelkészt), részben az egyes seregparancsnokok sem tartották különösen 
lényegesnek a kért adatok elküldését, de előfordult hogy a tábori lelkészek késle
kedtek jelentéseik beküldésével. Mészáros ugyan megfenyegette azokat a lelké
szeket, akik még nem voltak a HM-be felterjesztve, hogy „hadlelkészi állományra 

15 Vidasics kinevezéséről: A Jászóvári Premontrei Kanonokrend jubileumi névtára történeti bevezetéssel. 1802-
1902. (Bev.: Dr. Farkas Róbert) Bp., 1902. 111. o. 116-117. o. (a továbbiakban: A Jászóvári Premontrei Kanonokrend... 
1902); Hermann E. 1931, 15. o.; Hermann E. 1973, 429. o.; F. Kiss Erzsébet 1987, 360. o., 614. o.; Borovi 1992, 68-71. 
o.; OL H 75 1849:610., 1849:1073. A kinevezés időpontja: Közlöny, 1849. január 24. 31. o. Vidasics életéről: A Jászóvári 
Premonetrei Kanonokrend... 1902, 338. o. Vidasics múzsák iránti vonzalmáról: Egyházi beszéd, melyet nagytiszteletű 
Vidasits Eduard szent Norbert rendén lévő, és a jászói egyesülethez tartozó szerzetes kanonok első szent miséje alkal
mával Egerben húsvét másod napján, böjt más havának 31-dikén 1834-dik. esztendőben tartott Szaitz Antal, az egri 
érseki lyceumnak egyházi szónoka, és a keresztény katolikus hit s erkölcs tudománynak rendszerint való tanítója. Eger, 
1834. 36. o. További adatok Vidasicsról: Hegyesi Márton: Biharvármegye 1848-49-ben. Beöthy Ödön arcképével és 
életrajzaival. Nagyvárad, 1885. 186. o.; Dr. Horváth Balázs: Fehér-pap honvédek. In: a szabadságharcz Emlék-Albuma. 
Kiadja a Kazinczy-kör. (Szerkesztő bizottság elnöke Dr. Hohenauer Ignác) Második, bővített kiadás. Kassa, 1898. 126. 
o. A Ludoviceum országgyűlési vitájáról Borovi 1992 idézett része mellett Gelich II. k., 23-25. o. 

16 A személyzet kinevezéséről: OL H 75 1849:1803., 1849:3279.; Közlöny, 1849. február 17. 111. o. és 1849. már
cius 23. 212. o.; OL H 75 1849:16552. Vidasicsot és Mednyánszkyt tévesen említi a minisztériumban Gelich II., k. 265. 
o. A tévedést kijavította Hermann E. 1931, 16. o. F. Kiss Erzsébet 1987 nem foglal állást egyértelműen a kérdésben, 
mert a 614. oldalon azt állítja, hogy Vidasicsot 1849. június 19-én felmentették állásából, a 373. oldalon viszont ennek 
az ellenkezőjét mondja: ,.Vidasicsot az előző osztályigazgatót csak július 19-én mentették fel, ezért még szerepel a 
Szegedre utazók jegyzékében is." Borovi 1992 a 78. oldalon ismét visszatért ahhoz a variációhoz, hogy Vidasics és 
Mednyászky együtt dolgoztak a minisztériumban. Ezzel szemben úgy véljük, az hogy Vidasics feltételezhetően a 
minisztérium személyzetével együtt hagyta el a fővárost 1849 júliusában, még nem bizonyítja azt, hogy ténylegesen a 
hadlelkészi osztályban dolgozott. Amint nem lehet döntő érv az a keltezés nélküli fizetési kimutatás sem, amely 
Mednyászkyt és' Vidasicsot együtt szerepelteti a hadlelkészi osztályban (OL H 147. 7. d.) Itt feltételezhetően adminiszt
ratív hibáról van szó. A kérdés eldöntése során figyelembe kell venni Szabó Imre hadügyi államtitkár Horváth Mihály
nak írt levelét (Budapest, 1849. június 19.), amely szerint Mednyászky kinevezésével Vidasics hivataloskodása meg
szűnik (OL H 62 1849:1029., hivatkozik rá F. Kiss Erzsébet 1987, 614. o.) Ennél is lényegesebb, hogy a tábori lelkészi 
osztály iratanyaga szerint 1849. június 19-ig Vidasics, június 20-tól pedig Mednyászky Cézár irányította az osztályt, 
egyetlen olyan irat sem található itt, amely a közös hivataloskodást bizonyítaná. (Az OL H 147. 7. d.-ban található 
fentebb említett irat nem tartozik a tábori lelkészi osztály iratanyagához.) Az osztály átadására Szabó Imre még azt 
megelőzően utasította Vidasicsot, mielőtt Mednyászky Cézárt értesítette volna osztályigazgatói kinevezéséről. Szabó 
Imre-Mednyászky Cézár, Budapest, 1849. június 19. OL H 75 1849:21641. Eredeti tisztázat. 
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igényt többé nem tarthatnak", hacsak nem jelentkeznek záros határidőn belül, ezt 
a fenyegetést azonban a minisztérium sem ekkor, sem később nem váltotta be. 
Még nagyobb anarchia uralkodott a halálbizonyítványok beküldése terén. A sza
badságharc ideje alatt mindvégig egymást érték a felhívások ezek beküldésére, 
hiszen az osztály ezek hiányában nem tudott a rokonok, ismerősök kérdéseire 
válaszolni. így az érdeklődök nem tudták meg az adott harcfiról, meghalt-e vagy 
sem? 

A hivatali munka természeténél fogva kevéssé teszi lehetővé, hogy a hivatalnok
ról valami többet is megtudjunk, mint ami kötelessége volt. Vidasics rutinmunkáját 
becsülettel ellátta. Ennek legnagyobb részét a kinevezésekkel kapcsolatos iratok 
elkészítése tette ki. Kinevezési joga csak a miniszternek (vagy helyettesének) volt. 
Az osztályfőnök kezdetben egy rövid utasítással karöltve tudatta az érintettekkel a 
kinevezést. így például Fazekas Rajmond figyelmét az ernyedetlen munkavégzés 
mellett a jelentések pontos beküldésére és papi mivoltának ruházatban, valamint 
magaviseletben megnyilvánuló megőrzésére hívta fel. Dudás Jánosnak pedig azt 
kötötte a lelkére, siessen Aradra ,,mivel a lelkésznek a táborban legszebb alkalom 
és tér nyílik magasztos egyházi hivatásának egyszersmind hazafi kötelességeinek 
teljesítésére, lelkesítő szózatával buzdítván a harcfiakat, a csatában megsérülteket 
emberbarátilag ápolván, vigasztalván, szívökben a vallásosság szent érzetét feléb
resztve, őket az édes hazáért nyert sebeik sajgó fájdalmainak béketűrésseli elszen
vedésére készekké tévén."17 

Hasonló buzdításban volt része a többi állását elfoglalni készülő lelkésznek is. 
Később azután ezek az instrukciók elmaradtak, ehelyett öt pontban foglalta össze 
a magyar hadsereg minden lelkészének kötelességeit. Ezek a következők voltak: 

1. A vezérek és minden katonai felsőbbség iránti engedelmesség megszilárdítá
sa. 

2. A katonákat világosítsák föl ügyünk igazságosságáról és szentségéről. 
3. Egyházi jellemüket tisztán őrizzék meg. 
4. Vigasztalják és ápolják a sérülteket. 
5. Az elhunytakról szerezzenek pontos tudomást és minden hó 14-ig terjesszék 

föl a jegyzőkönyvi kivonatokat a minisztériumnak. 
Ez volt az első ideiglenes utasítás, ami támpontul szolgálhatott az újonnan kine-

vezetteknek. Meglehetősen vázlatos volta miatt az érintettek gyakran fordultak 
különféle problémákkal a hadlelkészi osztályhoz. Az osztály rutinmunkájához 
tartozott még különböző kimutatások összeállítása, melyeket havonként kellett 
elkészíteni. Ezek között volt egy, a tábori lelkészek létszámával, illetve kinevezé
sével kapcsolatos kimutatás, illetve egy amely a katonai személyek születési-, há-

17 Vidasics tevékenységéről Hermann E, 1931, 16-19. o. Különösen a fizetésemeléssel kapcsolatos erőfeszítéseket 
tárgyalta részletesen. Téved azonban akkor, amikor azt állítja, hogy Vidasicsnak nem sikerült megtudnia az aradi 
kórházban alkalmazott evangélikus, illetve református lelkészről, hogy ki alkalmazta őket, mennyi a fizetésük, stb. 
Magyari Alajos, az aradi tábor felügyelő lelkésze 1849. május 14-én kelt jelentésében válaszolt az osztályfőnök kérdése
ire (OL H 75 1849:1603, iktatókönyv). Vidasics munkáját a minisztériumban összegezi Borovi 1992, 70-75. o. Idézetei, 
hivatkozásai pontatlanok. Például a szöveghűség mellőzésével idézi Vidasics öt pontban foglalt követelményrendsze
rét, amelyről azt állítja, hogy Vidasics Mednyászky Cézárnak küldte. A hivatkozásban szereplő iratban ennek nincs 
nyoma. A kinevezések alkalmával megfogalmazott instrukciók: OL H 75 1849:2505., 1849:4201. (a Dudás Jánosnak 
szóló idézett utasítás), 1849:4768., 1849:5482. Az osztály jelentései: OL H 75 1849:6205., 14762. (iktatókönyv), 
1849:20227., H 86 1. d. A jelentések pontos beküldésével kapcsolatos felhívások: OL H 75 1849:1599. (közli Közlöny, 
1849. január 30. 49. o.) 1849:1851. (közli Közlöny, 1849. február 1. 55. o.), 1849:2929., 1849:3489. (közli Közlöny, 
1849. február 20. 117. o.), 1849:6820. 
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zassági-, halálozási viszonyairól közölt számadatokat. Az osztály rutinmunkájának 
fontos (és sikeres) részét képezte az, hogy sikerült megakadályozni a tábori lelké
szek indokolatlan kinevezését a kisebb létszámú egységekhez. 

Vidasics szerette volna elérni a tábori lelkészek fizetésének emelését is, amely 
ekkor papíron 50 forint és szálláspénz fejében 8 forint 20 krajcár volt. A fizetés 
emelését Mészáros és Kossuth egyaránt támogatta, a gyakorlatban mégis kevés 
valósult meg belőle: a tervezett 80 forintos díj helyett a szabadságharc végéig a 
lelkészek a legkülönbözőbb díjazásban részesültek. Természetesen a hadlelkészi 
osztály főnöke nem csak anyagi téren tevékenykedett. 1849. február 21-én a hús
véti idővel kapcsolatos felszólalást fogalmazott meg a parancsnokoknak, lelkükre 
kötve, hogy a csapattestüknél lévő tábori lelkészeket szólítsák fel a katonák felvi
lágosítására a húsvéti böjt fontosságával kapcsolatban. Az oktatás célja, hogy a 
katonák meggyőződjenek arról, „miszerint ők amellett hogy közanyánk a szeretett 
haza védelmére életüket feláldozzák vallásos keresztények lenni meg nem szűn
tek, s mint ilyenek, a keresztény vallás üdvözítő tanait tiszteletben tartani és azokat 
követni szent kötelességüknek lenni ismerjék."18 

Mikor arról értesült, hogy az első honvéd vadászezred katonái ,,a húsvéti szent 
gyónást mély áhítattal s készséggel végezték", ő is lelki megelégedéssel osztozott a 
jelentést tevő tábori lelkész örömében. Intézkedett annak érdekében is, hogy a 
Debrecenben állomásozó katonaság legalább vasár- és ünnepnapokon részt ve
gyen istentiszteleten. E célból minden reggel nyolc órakor tartottak misét a hely
beli katolikus templomban. Humánus beállítottsága mellett szól a nagyváradi ka
tonai nevelőintézet magántőkéjének gyarapítására nyújtott adománya. Bizalmi 
állásának megfelelően ő keresztelte Korponay János ezredes (a HM elnöki osztá
lyának főnöke) és Huszár Paulina 1849. június 16-án született lányát. Egy ízben 
pedig a Debrecen-Tiszafüred útvonalon fellelhető tábori kórháznak megvizsgálása 
végett küldték ki. Összefoglalva tehát megállapítjuk, hogy Vidasics Ede mind ha
dügyi, mind egyházi szempontból megfelelt a beosztásával járó követelmények
nek. Az adminisztráció kisebb zökkenői ellenére (amelyekről a HM más osztályai, 
pl. a katonai osztály sem volt mentes) ellenőrzése alá vonta a tábori lelkészek na
gyobb részét, s célszerű rendeletei hozzájárultak a tábori lelkigondozás hatéko
nyabbá válásához.19 

Vidasics utóda egy 25 éves Esztergomi egyházmegyés pap, Mednyászky Cézár 
báró volt. Unokanővérének visszaemlékezései szerint magas, szőke fiatalember 
volt, akit ,,rendkívüli eszessége, gyors felfogóképessége és energiájának azélos 
volta egyaránt nagy jövővel kecsegtetett." 1848-ban Zohoron volt adminisztrátor. 
Aligha véletlen, hogy a zohori katolikus egyház tagjai gyűjtést rendeztek a sebesült 
honvédek számára, s az így összegyűlt pénzt beküldték a főparancsnokságának. 
Mednyászky Cézár - két fivéréhez hasonlóan - csatlakozott a magyar hadsereghez. 
Görgei 1849. január 5-én megbízta hadteste tábori lelkipásztorkodásának megszer
vezésével. A fiatal pap ettől kezdve szinte teljhatalommal volt felruházva. Először a 

18 OL H 75 1849:7997. (Vidasics öt pontba foglalt követelményrendszere), 1849:15317. (közli Közlöny, 1849. má
jus 25. 425. o.) A fizetésemelés érdekében: OL H 75 1849:9131., 1849:9900., 1849:11012., 1849:13794.; OL H 2 (OHB) 
1849:5589. (közli KLÖM XV. k., 53. o.). Az idézett húsvéti felhívás: HL 1848/49. 14/284. 14/308. 

19 OL H 75 1849:10227., 1849:5614. Adománya: OL H 75 1849:8639. (közli Közlöny, 1849. április 3. 247. o.) 
Szemleútjáról OL H 75 1849:8521., OL H 83 2. d. 2. tétel 236. fol. Korponay ezredes lányának keresztelésérôl. Születési 
és keresztelési könyv a magyar hadseregnél 1849. január 1-től. In: OL H 86 1. d. (töredék). 
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VII. hadtest, majd Görgei ideiglenes főparancsnoksága alatt a főhadsereg tábori 
lelkipásztorkodását irányította. 

Görgeivel való első találkozása meghatározta a szabadságharc alatti későbbi 
pályáját. A tábornok seregében tábori lelkészekben is hiány volt. Canczler Róbert 
László, a 60. sorgyalogezred lelkésze 1848 szeptemberében Csány László kor
mánybiztos parancsára mint tábori kórházi lelkész Nagykanizsán maradt. 1848 
decemberében, a nagykanizsai tábori kórház feloszlatásakor visszarendelték ezre
déhez, de Keszthelynél tovább már nem mehetett. Ekkor Csertán Sándor kor
mánybiztos javaslatára a somogyi és zalai önkéntesekkel Baranyába ment. Ezt 
követően Bács megyében teljesített szolgálatot. Gaál Miklós ezredes (a későbbi 
honvéd tábornok) nevezte ki Szabadkára tábori kórházi lelkésznek. Schwendtner 
Mihály és Simon Ferenc újonnan kinevezett tábori lelkészek Budapesten szakad
tak el alakulataiktól, s Vác helyett Debrecen felé utaztak. Ugyancsak Debrecenben 
kötött ki Bierbauer József, akit még október folyamán neveztek ki tábori főlel-
késznek a hadtestnél. Mednyászky Cézár éppen' olyan pillanatban jelentkezett a 
hadseregbe, amikor a tisztikar válságban volt, mintegy 80 tiszt elhagyta a hadtestet, 
a sereg tábori lelkészei is eltávoztak, a legénység rendkívül lehangolt volt. 
Mednyászky a tábornoknak kifejtette, hogy meggyőződése szerint a tapasztalatlan 
zászlóaljakra, amelyek ereje a lelkesedésükben van, jó hatást tenne, ha tisztjeik 
mellett egy fegyvertelen pap vezetné őket a csatába. Szerette volna, ha a paraszt
ság keresztes háborúnak tekintené a szabadságharcot. Megjósolta milyen hatást 
fog gyakorolni a katonákra, ha egy fegyvertelen ember osztozik az őket fenyegető 
veszélyben. Görgei elfogadta elképzelését és megbízta tervének megvalósításá
val.20 

Mednyászky egész kis irodát rendezett be, segédül és titoknokul Chárusz László 
piarista atyát alkalmazta, akit később magával vitt a minisztériumba is. 
„Megkezdtem az új szolgálatra jelentkező papok felvételét" - olvashatjuk vissza
emlékezésében. „Mivel tudták, hogy szükségünk van tábori lelkészekre, sokan 
jelentkeztek. Számos papot találtam, akik készek voltak a kórházban ellátni a hal
doklókat és vigasztalni a sebesülteket, de nekem eltökélt és rendkívüli emberekre 

20 Mednyászky Cézár életéről: Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis [a továbbiakban: 
Schem. Strig.] ad annum a Christo nato MDCCCXLVIII. Budae, 1848.224. o. Schem. Strig. 1849. 242. o.; Némethy, 
LudotAcus: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temprobius usque annum 
MDCCCXCrV. Strigonii, 1894. 779. ö. (a továbbiakban: Némethy, 1894); Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharcban 
résztvett római és görög katolikus paphonvédek albuma. (Szerk. és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános) 1. k., 
Nagykikinda, 1892. 51-52. o. (a továbbiakban: Ambrus 1892); Magyar utazók lexikona. (Szerk. Balázs Dénes) Bp., 
1993. 264-265. o.; Dr. Óväri-Avary Károly; Báró Mednyászky Cézár az 1848-49. évi magyar hadsereg főpapjának 
pályája és műve. Protestáns Szemle, 1927. szeptember 419^31. o.; Mednyászky Dénes báró: Mednyászky családfájához 
okmányolás. 1900. Országos Széchenyi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) Kézirattár. Fol. H. 1845.; Kozma György: Az 
1848-49-iki magyar szabadságharc szereplőinek lexikona. III. k., OSZK Kézirattár Fol. H. 2092/3. 336—337. o.; 
Rozsnyai Kálmán: Kalandos Mednyászky Cézár. OSZK Kézirattár Fol. H. 2157.; Zakar Péter: Egy forradalmár pap 
Görgey táborában. Aetas, 1992./1-2. 136-149. o. (a továbbiakban: Zakar 1992) Mednyászky nagy jövőjéről: Czóbel 
Istvánné (szül: báró Mednyászky Margit) visszaemlékezései. In: Dr. Óväri-Avary Károly- Br. Mednyászky Cézár Emlé
kezései és Vallomásai hitelessége és magyar nyelvű kiadásának viszontagságai. További szövegmagyarázó megjegyzé
sekkel és képekkel. Bp., 1932-1950. Magyar Tudományos Akadémia Kézirattár MS 535/1-2.; Irodalmi feldolgozás: 
Sárközi György: Mint oldott kéve. Bp., 1979. A zohori hívek gyűjtéséről: Közlöny, 1848. december 16. 893. o. Az 
elmaradt tábori lelkészekről: OL H 75 1848:10029., 1849:514., 1849:449., 1849:25679.; Mednyászky Cézár kinevezése: 
OL H 75 1849:3553.; OL H 82 21. kútfő 1848:8030. Görgeinek kifejti nézeteit a tábori lelkipásztorkodásról: Confessions 
of a Catholic Priest. London, 1858. 35-36. o. (a továbbiakban: Mednyászky 1858) (A visszaemlékezést itt és a további
akban saját fordításunkban közöljük.) V.o. Báró Mednyászky Cézár az 1848/49. évi honvédhadsereg főpapjának 
emlékezései és vallomásai az emigrációból. (Ford. és kiég.: Dr. Óvári-Avary Károly) Bp., 1930. 37. o. (a továbbiakban: 
Óvári-Avary 1930). 
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volt szükségem, akik készek dacolni az ütközetekkel, anélkül, hogy azok a kegyet
len ösztönök, amelyeket a vérontás fejleszt ki a katonákban, meglennének ben
nük." Ebben az időszakban nevezték ki többek között tábori lelkésznek Benőfi 
Somát a 3. huszárezred, Erdősi Imrét a VII. hadtest Guyon parancsnoksága alatti 
hadosztályhoz, Hyross Bernát bencés szerzetest Komáromba, Kolba Dániel Sze
pesi egyházmegyés papot Görgei táborába, Rózsafy Pál Csanád megyei papot az 
első hadtesthez tábori lelkésznek. A rendelkezésünkre álló - nem túlságosan bő -
forrásanyagból úgy tűnik, hogy Görgei elfogadta Mednyászky Cézár személyi ja
vaslatait, s előterjesztései döntő súllyal estek latba egy-egy kinevezésnél. Míg pa
rancsnoka engedte, maga is örömmel vett részt a csatákban. Arra is volt energiája, 
hogy beosztottait lelkesedésre és kitartásra buzdítsa, amint ezt az isaszegi csatát 
megelőzően Nagykátán kelt kiáltványa bizonyítja. Szerette a tábori életet, s megle
petésként érte, amikor 1849. június 19-én a HM hadlelkészi osztályának átvételére 
kapott utasítást.21 

Az, hogy a táborban Görgei ,,törzslelkészként" alkalmazta, arra mutat, hogy már 
ekkor elkészítette átfogó javaslatát a magyarországi tábori lelkipásztorkodás ideig
lenes rendezésére. Tervei maradéktalan megvalósítására ugyan nem maradt ideje, 
mégis érdemes tervezetével foglalkoznunk, hiszen ez a dokumentum foglalja ösz-
sze a leghitelesebben elképzeléseit. Ennek bevezetéséből kitűnik, hogy 
Mednyászky ismerte Leonhard tábori püspöknek a tábori lelkipásztorkodásról írt 
kézikönyvét, s a törvényes egyházi hatalom hiányában csak ideiglenes szabályok 
megalkotására gondolt. Elképzelése tehát lényegében - az ideiglenesség tekinte
tében - nem különbözött Mészáros és Vidasics álláspontjától. Az eltérés abból 
fakadt, hogy a Vidasics féle adminisztráció január-februárban a kinevezett lelké
szek oklevelébe mindig belefoglalta az „ideiglenesen" kifejezést. Ezzel márciustól 
kezdve felhagytak ugyan, de új tábori egyházi hivatalok felállítását idő előttinek 
tartották, s így Mednyászkyt is csak mint egyszerű tábori lelkészt erősítette meg 
Mészáros hivatalában. Ez utóbbi kérdésben egyébként nem voltak következete
sek, mert ugyanakkor Magyari Alajost elismerték az aradi tábor felügyelő lelkészé
nek. Mednyászky viszont lehetségesnek tartotta a tábori lelkészi hierarchia ideig
lenes megnevezését. 

Eszerint a tábori főlelkész, aki egyszersmind a hadügyminisztérium hadlelkészi 
osztályának főnöke, ,,az összes tábori lelkipásztorkodás központja". Minden had
testnél egy törzslelkész működne, akinek feladata lenne a főlelkészi rendeletek 
végrehajtására, havonta egyszer jelentéstétel a felügyelete alatt álló lelkészek mun
kájáról, a kórházban fekvő betegek meglátogatása, a hadtest tábori lelkészei által 
íit jelentéseknek a minisztériumba való továbbítása, jegyzőkönyvek vezetése. A 
tábori közlelkészek dandároknál, kórházakban, illetve mint térlelkészek állomá
soznának. Vidasicshoz' hasonlóan hangsúlyozza, hogy a „tábori lelkésznek papi 
állásáról sohasem szabad megfeledkeznie." Hivatalát késedelem nélkül át kell 
vennie. „Minden ütközetnél, minden megtámadásnál papi öltönyben, s kereszttel 
ellátva jelen lenni tartozik s a tűzbe menendő dandárt megáldván, azt rövid, kö
rülményekhez alkalmazott szónoklattal lelkesedésre, s kitartásra buzdítani; tapasz-

21 Chárusz László alkalmazásáról OL H 75 1849:22738. (tisztázat), ill. 1849:21623. (fogalmazvány). Az alkalmazási 
szempontokról Mednyászky 1858, 36. o. V.o.: Óvári-Avaty 1930, 37. o. Előterjesztései, kiáltványa: OL H 115. 1. d. 2. d. 
HL 1848/49. 28/405. 
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talás mutatja, hogy ily rövid szónoklatnak sokszor a már csüggedni kezdett sere
gek fellelkesítésére nagy hatása volt. Midőn a csata megkezdetett, a dandárlelkész 
minden félelem, vagy gyávaság jele nélkül hátravonulván, gondját a sebesültek 
ápolása, vigasztalása, vagy ha lehet a halottak eltakarítására fordítsa, eltávoznia 
azonban a csatatérről végképp nem lehet, hogy a veszély üdéjében, ha szükséges, 
a sereget újra lelkesíthesse." 

Kötelességei továbbá a halottak eltemetése, adataik felderítése, a sebesültek 
meglátogatása, istentiszteletek tartása, a szentségek kiszolgáltatása, a keresztelési-, 
házassági-, és a halotti jegyzőkönyvek pontos vezetése, a törzslelkésznek való 
beküldése. Részletesen olvashatunk a tervezetben a kórházi lelkészek kötelessége
iről is. Mednyászky - elődeihez hasonlóan - úgy tartja ,,a hadlelkésznek mint pap
nak katonai rangja nem lehet" de iránta mindenkinek tiszteletet kell tanúsítania. A 
tábori lelkészek mházatával kapcsolatban viszont új szabályokat vezetett be. A 
tervezet a hadlelkészek fizetésének, illetve kitüntetésre való jogosultságának tár
gyalásával végződik. 

Mednyászky felfogása tehát lényegébe véve Vidasicséhoz hasonlított: a törvé
nyes egyházi hatalom hiányában ő is csak ideiglenes rendezésre gondolt. Terveze
te három lényeges ponton tér el előde nézeteitől. Először: ezredek helyett csak 
dandároknál akart lelkészeket alkalmazni. Másodszor: fontosnak tartotta, hogy a 
hadlelkészek a csatatéren is jelen legyen és a válságos pillanatokban segítsenek a 
harci szellem felélesztésében. Harmadszor: csak hivatalos alkalmakkor kívánta 
meg a papi öltöny viselését. Ez utóbbi felfogás ugyan Vidasicstól sem állhatott 
messze, hiszen Bemer László báró nagyváradi püspök egy ízben felszólította a 
premontrei rend vezetőjét, Richter prelátust, hogy Vidasicsot dorgálja meg, mert 
világi ruhában jár. Ennek ellenére ő ezt - tudomásunk szerint - beosztottai számá
ra nem engedélyezte.23 

Ezek a nézetkülönbségek önmagukban talán még nem indokolnák Vidasics le
váltását, de Görgei hadügyminiszterként olyan tisztviselők alkalmazására töreke
dett, „kik a sereg köztt [sic!] tartózkodva illető szaktudományait a sereg bel- és 
külszerkezetének, valamint egész lelkületének esmeretével a gyakorlati téren merí
tett tapasztalással bővítették". Ehhez járult még, hogy Mészáros jó másfél hónapig 
halogatta Mednyászky Cézár tábori lelkészi kinevezésének megerősítését, s végül 
1849. március 19-én, a maga sajátos, ironikus stílusában írt utasításában járult hoz
zá a kinevezéshez a törzslelkészi cím mellőzésével. Ezen hosszú huzavonáért 
Görgei feltehetően Vidasicsot is felelősnek tartotta, noha ezt kifejezetten megerősí
tő forrás nincs birtokunkban. Akármi is indokolta a személycserét, Vidasicsnak 
mennie kellett, utóda alatt pedig részben a személyi állomány is változott. Már 
említettük, hogy Mednyászky Chárusz László piarista atyát, aki már a táborban is 
titoknokként működött mellette, magával vitte a minisztériumba. Görgei Artúr 
tanácsosul Munkácsi József csanádi címzetes kanonokot nevezte ki az osztályhoz. 
Lukács Dániel is eltávozott az osztályról. Helyette július elején Támár Imre dolgo
zott fogalmazóként, aki 1849. július ló-tól kezdve a 18. huszárezred tábori lelkésze 
lett. Továbbra is itt dolgozott Bucsánszki József segédfogalmazó. Mind a négy 

22 Mednyászky tervezte: OL H 75 1849:21641, illetve OL H 86. 1. d. d. n. 
23 Vidasics megdorgálásáról: A Jászvári Premontrei Kanonokrend... 1902, 116. o. 
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hivatalnok (Mednyászky, Chárusz, Munkácsi, Bucsánszki) követte a kormányt 
Szegedre és Aradra is.2 

,,Munkánk nehéz volt és éreztem a friss levegő hiányát, reggeltől késő éjszakáig 
csöndben a szobámban, fejem tele volt rendeletekkel és a rutin munkával, egyedül 
a verseny tartotta fenn buzgalmamat. Négyünk közül egyikünk sem egyezett volna 
bele, hogy Görgei előtt a legkevésbé lelkesnek tűnjön" - olvashatjuk Mednyászky 
visszaemlékezésében. A négy újonnan kinevezett osztályfőnök nemes versengése 
közepette értesült Budapesten, 1849 június végén fivérének, Mednyászky László 
honvéd őrnagynak pozsonyi kivégzéséről. Ekkor két érzés küzdött benne, az 
egyik: hazalátogatni és csillapítani édesanyja bánatát, a másik viszonyt helyben 
maradásra ösztönözte. Visszaemlékezései szerint nem utazott el, ez azonban aligha 
felel meg a valóságnak, hiszen 1849- június 29-től kezdve hadügyminisztériumi 
engedelemmel távol volt hivatalától. Ekkor Chárusz László vezette az osztályt. 

A deklarált felfogásbeli különbségek ellenére Mednyászky Cézár Vidasicshoz 
hasonlóan járt el, mint osztályfőnök. Igyekezett tájékozódni a tábori lelkészek 
létszámárúi. állomáshelyéről, fenyegetve kollégáit, hogy akiről a minisztériumnak 
nem lesz 1849- augusztus l-ig tudomása azt a tábori lelkészek létszámából törölni 
fogják. Sürgette a halotti bizonyítványok pontos beküldését, szorgalmazta a meg
ígért fizetésemelés foganatosítását, igyekezett megakadályozni az esketésekkel 
kapcsolatos visszaéléseket (különösen a megfelelő engedély nélküli házasságo
kat). Ennek érdekében kapcsolatba lépett a Vallás és Közoktatásügyi Minisztéri
ummal, s 1849. június 24-én Horváth Mihály utasította az egyházi elöljáróságokat, 
hogy lelkészeket tiltsák el katonai személyek engedély nélküli esketésétől. Rende
letet fogalmazott meg az állomáshelyüket illetéktelenül elhagyó beosztottai ellen. 
Ugyanakkor személyes hangvételű felhívásban buzdította a tábori lelkészeket a 
további lelkes munkálkodásra. 

Az igazi változás a tábori lelkészek kinevezésének rendszerében következett be. 
Czigler időszakában a korábban érvényes kiegészítési szabályok voltak érvényben. 
Ha egy tábori lelkészi állást kinevezés útján töltöttek be, akkor az a megyéspüspök 
tett javaslatot a kinevezendő személyre, akinek az egyházmegyéjéből az adott 
ezred a hadkiegészítését nyerte, illetve, ahol a törzse állomásozott. Szerzetesek 
esetében természetesen a rendfőnök volt az illetékes. Vidasics hivatali időszaká
ban nemcsak az egyházi vezetés veszítette el befolyását a kinevezésekre, de maga 
a tábori főpap is (korábban az ő feladata volt többek között a jelölt alkalmasságá-

24 Görgei felfogása az újonnan kinevezendő osztályfőnökökről: OL H 62 1849:1029., az iratból idéz F. Kiss Erzsébet 
1987, 369. o. A Mednyászky megerősítése körüli huzavonáról Zakar 1992, 137. o. A személyzetről: OL H 147 7. d.; OL 
H 75 1849:21572., 21895. (iktatókönyv), 22738. (fogalmazványa: 21623.), 23949., 24841., 26213.; OL H 86 1. d. (a HM 
általános iratanyagában iktatószáma 1849:23891. volt); OL H 77 2. d. 1849:24148. 

25 Munkájáról: Mednyászky 1858, 48-49. o. Távollétéről: OL H 75 1849:24006. 
26 Vidasics törekvéseinek folytatása: OL H 86 1. d. Szeged, 1849. július 19.; OL H 75 1849:25543., 24500. (= Köz

löny, 1849. július 18. 564. o.), 21642. (iktatókönyv, v.o. Közlöny, 1849. június 24. 522. o.); Közlöny, 1849. július 17. 
559-560. o. A házasságokról: H 86 1. d. (eredeti iktatószáma 21841.), OL H 75 1849:21639.; OL H 62 1849:1039. (v.o. 
Közlöny, 1849. június 26. 525. o.; F. Kiss Erzsébet 1987, 373. o., 500. o., 570. o., 6I8. o.) Támár Imrét tévesen Zimár 
(Zámár) Imre néven említi, v.o. OL H 147. 7. d. „Összeírása a hadügyi minisztérium itt jelenlevő személyzetének". 
Szeged, 1849. július 9. Hermann E. 1931, 21. o. úgy véli, Mednyászky Cézár „az adminisztrációval nem törődött 
sokat... Tábori főlelkészi működésének tulajdonképpen nincs nyoma az iratokban." Hermann E. 1973, 429. o. megis
métli, hogy Mednyászky Cézár főlelkészi ügykörével nem törődött. Ezt a téves felfogást veszi át Borovi 1992, 78-80. o., 
ő a személyzetet is összekeveri, a személyneveket pontatlanul adja meg. Mednyászky osztályfőnökként végzett munká
járól alig közöl valamit. Mednyászky rendelete az állomásukat elhagyó lelkészek ellen: OL H 75 1849:25250. (= Köz
löny, 1849. július 18. 564. o.); kiáltványa OL H 75 1849:25241. (= Közlöny, 1849. július 17. 559. o.). 

- 9 4 -



nak a vizsgálata). Vidasics néhány kivételétől eltekintve nem tett mást, mint hogy 
megerősítés végett felterjesztette Mészárosnak a katonai parancsnokok által ko
rábban kinevezetteket. Ennek megtagadását csak akkor javasolta, ha a kinevezés 
túlságosan kis létszámú egységhez (pl. zászlóaljhoz) történt, vagy ha egy állomásra 
két személyt akartak kineveztetni. Néhány kivételtől eltekintve tehát passzív sze
repet játszott, már ami a személyi állomány kiválogatását illeti. 

Mednyászky viszont abban a kellemes helyzetben volt, hogy a tábori lelkészi 
állásért folyamadók létszáma jóval meghaladta a szükséges létszámot, így maga 
válogathatta meg a számára legmegfelelőbb munkatársakat. Sőt 1849. július 16-án 
tudatta az érdeklődőkkel, hogy a magyar hadseregnél a tábori lelkészi állások be 
vannak töltve, így újabb folyamodványok benyújtásának csak akkor van értelme, 
ha a hivatalos lap lelkészi állások megüresedéséről tudósít. Ez azonban nem jelen
tette a kinevezések leállítását. Továbbra is szó volt görög szertartású római katoli
kus, illetve ortodox hadlelkészek kinevezéséről. Néhány katolikus lelkész is átve
hette kinevezését tizenhatodika után. Július 26-án nevezték ki tábori lelkésznek 
Molnár Jánost Kmety György tábornok csapataihoz, július végén pedig Horváth 
Kálmánt és Lutter Ferdinándot nevezte ki a hadügyminisztérium tábori lelkésznek 
a szegedi táborba. A másik változás az volt, hogy Horváth Mihály vallás- és közok
tatásügyi miniszter szerette volna az egyházak vezetőit ismét bevonni a tábori lel
készek kinevezésébe. Amennyiben hozzá futottak be a kinevezési kérelmek, ak
kor azokat véleményezés végett áttette az illetékes egyházi elöljáróságoknak. Ilyen 
irányú törekvéseinek azonban Mednyászky, s rajta keresztül a hadügyminisztérium 
gátat szabott. Az osztályfőnök szerint a kinevezések során azért nem lehet kizáró
lag az egyházi elöljárók kívánságát követni, mert ez olyan személyek kinevezésé
hez vezetne, akikre a hadseregben a legkisebb szükség sincs. Mednyászky tehát 
felismerte a tábori lelkészek politikai jelentőségét is a csapatok között s ezek szel
lemét igyekezett a konzervatív befolyástól megóvni. 

Ami az adminisztráció sikerességét illeti, a tábori lelkészi osztály Mednyászky 
Cézár irányítása alatt a hadlelkészi kar háromnegyed részét vonta irányítása alá. 
(Eltekintve a korábban kilépettektől, a meghaltaktól és az 1849. augusztus 13-a 
után Komáromban kinevezettektől.) A minisztériumi megerősítést nélkülöző tábori 
papok között feltűnően nagy az Erdélyben működők száma, akik ennek a cso
portnak a felét teszik ki. A fennmaradó rész vagy csak az utolsó pillanatban lett 
tábori lelkész, vagy szabadcsapatok kötelékében működött, ragy valamilyen 
egyéb ok miatt nem jelentkezett a minisztériumnál. Ebben az utolsó időszakban 
sem sikerült megvalósítani a fizetésemelést, a jelentéseknek a minisztériumba való 
maradéktalan beküldését, illetve megszüntetni a házasságkötési ügyek körüli 
anomáliákat. E hiányokért azonban a felelősség nem elsősorban a minisztérium 
tisztviselőit, hanem részben a körülményeket, részben pedig az illetékes parancs
nokókat terheli.27 

27 A tábori lelkészi állások betöltöttségeről Közköny, 1849. július 18. 564. o. , valamint a hadlelkészi osztály előter
jesztési ívének töredéke 1S49. június 30-tól: OL H 86 1. d Tábori lelkészek további kinevezéséről: OL H 75 
1849:26325., 26355., 26323. (iktatókönyv), 26324. Oktatókönyv), 25955., 25956., 26394., 26395., 26396., 26397. HL 
1848/49. 40/149. Horváth Mihály az egyházi vezetők bevonására törekszik a tábori lelkészek kinevezésével kapcsolat
ban: OL H 56 8. kútfő; OL H 62 1849:683., 913.; OL H 75 1849:25952,, ez utóbbi jelzett alatt Mednyászky elutasító 
véleménye is. 
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A táborí főlelkészek sorában nem szabad megfeledkeznünk Vajda Ignácról, az 
erdélyi kerület tábori főlelkészéről. Az 1840-es évek elején - mivel figyelmen kívül 
hagyta az Erdélyben érvényes vallási törvényeket - rendkívül népszerűtlen volt, az 
erdélyi főhadparancsnokság, illetve a bécsi haditanács is Nagyszebenből való el
mozdítását javasolta. Ennek ellenére 1848-ban is Nagyszebenben tartózkodott, 
noha a hadihelyzet alakulása miatt ott érdemi tevékenységet nem tudott kifejteni. 
Nagyszeben felszabadítását követően azután ismét átvette hivatalát. 1848 decem
berétől az erdélyi kerület is a hadügyminisztérium hadlelkészi osztály vezetőjének 
irányítása alá került. 1849-ben beküldött a minisztériumba néhány halotti jegyző
könyvet, előterjesztést tett a fogarasi várban lévő kápolna fenntartása érdekében, 
de tevékenységét a rendelkezésünkre álló források szűkössége miatt nem tudjuk 
bővebben ismertetni. A tábori lelkészi állásért folyamodóknak - elvileg - rajta 
keresztül kellett volna kérelmeiket a minisztériumhoz benyújtani. Az Erdélyben 
működő tábori lelkészek azonban, ha tettek is nagy ritkán jelentést működésükről, 
azt az erdélyi főlelkészi hivatal megkerülésével tették. Hiába sürgette a tábori lel
készi osztály több ízben is, hogy erdélyi tábori lelkészek pontos kimutatását terjesz-
szék föl, erre tudomásunk szerint nem került sor.28 

A középszintű hierarchia és a tábori közlelkészek 

A magyar hadseregnél a harcok közben fokozatosan alakult ki a középszintű 
lelkészi hierarchia. Amint említettük, háborús helyzetben minden egyes hadsereg
hez külön tábori föleikészeket neveztek ki az osztrák hadseregben. Talán ez a 
magyarázata, hogy Görgei először tábori főlelkészként alkalmazta Mednyászkyt a 
Feldunai hadtestnél. Mednyászky előde Bierbauer József cisztercita atya, a 4. hu
szárezred lelkésze volt. Őt 1848. október 18-án nevezték ki a tisztikar ajánlatára a 
parndorfi táborban lévő kormánybiztosok tábori főlelkésznek. Kinevezése olvas
ható volt az egy nappal később kelt hadseregparancsban is. A téli visszavonulás 
alatt elvált alakulatától, s 1849. január 14-én Debrecenben kelt kérvényben sürget
te kinevezésének megerősítését, de csak fizetésének felemelését sikerült elérnie, 
az óhajtott jóváhagyást azonban nem. Egyes források Gasparich Kilitet Perczel Mór 
tábornok mindenkori serege tábori főpapjaként említik. Ide, a tábori lelkészi hier
archia középső részéhez tartozott a komáromi tábori főlelkészi hivatal vezetője, a 
már említett Menyhárth Lajos is, akit az 1849. szeptember 13-án kiadott hadsereg
parancs ,,törzs-tábori lelkésszé" nevezett ki. Ehhez hasonló feladatkörben tevé
kenykedett Magyari Alajos, az aradi tábor felügyelő tábori lelkésze, valamint 1849 
július végétől kezdve Erdősi Imre piarista atya a IV. hadtestnél. A középszintű hier
archia feladata az adott hadtestben vagy táborban működő lelkészek munkájának 
ellenőrzése, felsőbb rendeletek közvetítése, illetve jelentéseik összegyűjtése és 
továbbítása. 

28 Vajda Ignácról: M. Schem. 1847, 33. o. Schematismus venerabilis cleri dioecesis Transilvaniensis ad annum 
bissextilern a Christo nato MDCCCXLVIII. Jussu et Impensis suae excellentiae episcopalis. Claudiopoli, typis lycei regii. 
3. o., 162. o.; OL H 57 1. kútfő 33. tétel; OL H 75 1849:16972. (iktatókönyv), 21186. (iktatókönyv), 22036., 22443., 
25251.; OL H 56 40. kútfő 1849:166.; Jakab Elek Szabadságharczunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-1849-re 
Bp.,1880. 278. o. 

- 9 6 -



Említésre méltó még, hogy 1848-ban Korda János őrnagy, szegedi térparancsnok 
Breinfolk Gusztáv piarista atyát ajánlotta tábori főielkészül. Az ajánlatot végül is 
nem fogadták el, így nevezett atyának meg kellett elégedni a szegedi vár-, helyőr
ségi, és kórházi lelkészi státusszal. Végeredményben nem került sor Fricskán Mi
hály ortodox lelkész kérelmének teljesítésére sem, aki az egész magyar hadsereg 
ortodox tábori főlelkésze szeretett volna lenni. Kérelme három minisztériumot is 
megjárt, s noha teljesítését mind Görgei Artúr, mind Horváth Mihály pártolta, végül 
mégis meg kellett elégednie egy szűkebb feladatkörrel. Kossuth 1849-ben Ujlaky 
Szilárd tábori főlelkészi kinevezését javasolta Bemnek, de mivel az erdélyi főpapi 
hivatal ügyeit már Vajda Ignác intézte, az említett kinevezésre nem került sor. 

A tábori lelkészi hierarchia alsó részét - Mednyászky Cézár kifejezésével élve - a 
tábori közlelkészek alkották, akik ezredeknél, magasabb egységeknél, illetve ka
tonai intézeteknél teljesítettek szolgálatot. Zászlóaljaknál csak kivételes esetben, 
valamilyen adminisztratív hiba következtében találkozhatunk velük. Feladataikat 
részben a tábori lelkipásztorkodás hagyományos feladatai, a es. kir. hadseregben 
érvényes szabályok, részben pedig az osztályfőnökök idézett rendeletei szabták 
meg. 

A magyar hadsereg tehát, noha tábori lelkipásztorkodását ideiglenes jelleggel 
szervezték meg, rendelkezett bizonyos hierarchiával. E hierarchia élén a hadügy
minisztérium hadlelkészi osztályának főnöke állt, tábori főlelkészi minőségben. 
Elvileg ide, a gyakorlatban inkább a középső szinthez tartozott az erdélyi tábori 
főpap. Megnevezésük ellenére a középső szinthez tartoztak az egyes hadtestekhez 
kinevezett főlelkészek (törzslelkészek, felügyelő lelkészek), az alsó szinten pedig a 
közlelkészek helyezkedtek el. Ez a felépítés minden elnevezésbeli különbség és az 
egyházilag törvényes rendezés hiányából eredő csonkultság ellenére alapvetően 
megőrizte a császári hadseregből átvett mintákat, amint azt az alábbi táblázat is 
mutatja. 

A császári-királyi hadsereg és a magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiája 

császári-királyi hadsereg magyar hadsereg 

apostoli tábori helynök tábori főlelkész (egyúttal a HM 
hadlelkészi osztályának főnöke) 

tábori egyháztanács HM hadlelkészi osztály 

tábori főlelkészek erdélyi tábori főlelkész tábori főlelkészek 

felügyelő lelkészek, törzslelkészek 

tábori lelkészek tábori lelkészek 

29 Bierbauer Józsefről: Dr. Hermann Egyed: A magyar katolikus papság az osztrák katonai diktatúra és az abszolu
tizmus idejében. Gödöllő, 1932. 22. o. (a továbbiakban: Hermann E. 1932); OL H 2 (OHB) 1848:1328. (= KLOM XIII. 
k., 243. o.); OL H 75 1849:449., 2844. (iktatókönyv), 3703. (iktatókönyv), 22306.; OL H 82 21. kútfő 1848:8030.; OL H 
2 (OHB), 1849:1443. (az iratot a KLÖM nem közli). Menyhárth Lajos kinevezése és feladatai Szinnyei József: Komárom 
1848-49-ben. (Naplójegyzetek). Bp., 1887. 247. o. (a továbbiakban: Szinnyei 1887 [Komárom]) 319. o., 373. o. Erdősi 
Imre kinevezése és feladatai: OL H 75 1849:25957, (= Közlöny, 1849. július 27. 593. o.), 1849:26195., 25546. Ez utóbbi 
fogalmazvány arra mutat, hogy Mednyászky Cézár gyakorlatilag a tervezetében szereplő törzslelkészi feladatkört tette 
irányadóvá Erdősi Imre számára. Korda János Breinfolk Gusztávot tábori főlelkésznek ajánlja: OL H 2 (OHB) 
1848:5301. (mutatókönyv); Fricskán Mihály kérelme OL H 75 1849:19662., 19863., 25405. (iktatókönyv). OL H 62 
1849:976. Kossuth javaslata OL H 2 (OHB) 1849:4171. Közli KLÖM XIV. k., 774. o. 
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A nemzetőrség tábori lelkészei 

Az 1848-49-es tábori lelkipásztorkodás történetének érdekessége, hogy hagyo
mányos, történetileg kialakult formái mellett egy új, átmeneti jelenséggel is szá
molnunk kell, a nemzetőrség tábori lelkészeivel. Az „átmeneti" jelzővel nem idő
beli jelenségre szeretnénk utalni, hanem arra, hogy a nemzetőrség tábori lelkészei 
egyfajta köztes helyzetet foglaltak el a magyar hadsereg tábori lelkészei és a kisegí
tő tábori lelkipásztorkodást folytató papok között. 

A nemzetőrség kötelékében annak megszervezésétől kezdve találkozhatunk tá
bori lelkészekkel. Mivel a nemzetőrök tisztjeiket maguk választhatták, e választás 
gyakran egy orvos és egy tábori lelkész választását is magában foglalta. Ez nem 
jelenti azt, hogy a tábori lelkészek többségének tiszti rangja lett volna a nemzetőr
ségnél, de a hadsereghez hasonlóan a tiszti karhoz számították őket. így választot
ták meg nemzetőrségi lelkésznek Andrastsik Jánost Bártfán, Beleszny Imrét 
Selmecen, Béres Józsefet Nagykálióban, Imády Károlyt Balassagyarmaton, Lipov-
niczky Istvánt Komáromban, Oertl Ferencet Mezőberényben, Rónay Jácintot 
Győrben, Asztalos Pált és Vohlfárt Józsefet Nagykárolyban, Könyves Tóth Mihályt 
Debrecenben, Hajdin József Szakolcán. Noha a felsorolás korántsem teljes, a nem
zetőrök ott sem szenvedtek'hiányt lelkészekben, ahol a tábori pap választása elma
radt. Ennek ellenére a Nemzetőrségi Haditanács hivatalos álláspontja szerint a 
nemzetőrségben nem volt tábori lelkészi állomány. A nemzetőrségi összeírásokból 
világosan kiderül, hogy az összeírások során a lelkészeket is összeírták, noha ez 
nem minden esetben találkozott az érdekeltek tetszésével. Nógrád vármegye töb
bek között pénzbírsággal sújtotta azokat a lelkészeket, akik vonakodtak a nemzet
őrségbe beállni. Szombathelyen a város polgármestere igyekezett valamennyi pa
pot szolgálatra bírni. A pannonhalmi főapát kereken megtagadta szerzeteseinek 
összeírását, s ettől csak külön minisztériumi parancsra lett volna hajlandó elállni. 
1848. július 9-én azután a magyar katolikus püspöki kar is tiltakozott az egyháziak 
nemzetőrségi szolgálatra kényszerítése ellen, kijelentve, hogy a fegyveres szolgálat 
ellenkezik a papi szelídséggel, a papi hivatással és életmóddal, valamint az európai 
gyakorlattal. ,,Az egyházi zsinatok pedig - olvasható a püspöki kar állásfoglalásá
ban - a papoknak egyáltalában a fegyverviselést tiltják, a hadbamenőkre nézve is, 
azon szabályt állítván föl, hogy ha ott jelenlétök szükséges, fegyverzetlenül teljesít
sék a papi hivatal kötelességeit, miképp azt a tábori lelkészek mind e mai napig 
végezni szokták". A nemzetőrségi szolgálat körül kibontakozó vita tehát közvetle
nül nem érintette a tábori lelkipásztorkodást, hiszen ennek jogosságát a püspöki 
kar sem vonta (nem vonhatta) kétségbe. A liberálisok iránti szimpátiával legkevés
bé sem gyanúsítható Scitovszky János pécsi püspök, éppen e vita csúcspontján, 
1848 júliusában adott eltávozási engedelmet Mike Antal bátaszéki káplánnak, aki 
tábori lelkészi szolgálatot szeretett volna vállalni a hadsereg kötelékében. A Kassai 
egyházmegye sem tagadta meg az engedélyt szentszéki aljegyzőjétől, Prámer Ala
jostól és Tomanóczy Antal nagymihályi segédlelkésztől, amikor tábori lelkésznek 
szerettek volna állni. A példák további sorolása helyett térjünk vissza az eredeti 
problémához. Az ellentét lényege az volt, hogy a liberális közvélemény a társa
dalmi kiváltságok leépítését (amilyen például a fegyveres szolgálat alóli mentesség 
is volt) és a kötelezettségek minden állampolgárra való egységes és kivétel nélküli 
kiterjesztését sürgette, a katolikus főpapok viszont az adott kor hivatalos egyházi 
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felfogásához híven a fegyveres szolgálatban az egyházi törvények súlyos megsér
tését látták. Ami a kormányt illeti, Mészárosnak az volt a véleménye, ,,hogy a 
mostani körülmények közt, midőn majd minden kiütődött rendes járásából, kinek-
kinek lelkiismerete után kell indulni, és azt tenni amit a haza javára legüdvösebb-
nek vél, aki gondolja, hogy nemzetőri szolgálatával nagyobb hasznot tesz a hazá
nak, mint tanulásával: azt kár volna gátolni, aki pedig tanításával vagy tanulásával 
inkább gondolja leróni hazafiúi kötelességét, annál kényszerítésnek nem lehet 
helyét találni". 

Batthyány ígéretet tett ugyan a prímásnak írt válaszában a XXII. te. módosítására, 
addig is azonban a törvény rendelkezéseit tartotta irányadónak. Az Országos Nem
zetőrségi Haditanács és a miniszterelnök már júliusban megkísérelte a megyék 
buzgalmának csökkentését, amennyiben szorgalmazták, hogy a lelkészeket, orvo
sokat, tanítókat, ne indítsák ki teljes számban a táborba. A szükséges kompromisz-
szum végül is 1848. szeptember 14-én született meg, amikor Batthyány aláírta a 
törvény módosításáról intézkedő rendeletét. Ez a rendelet felmentette többek kö
zött a lelkészeket, a szerzeteseket és a falusi iskolamestereket a nemzetőrségi szol
gálat alól. Ugyanakkor kimondta, ha ,,a táborba vonulandó valamelyik nem
zetőrségi zászlóalj lelkészt kívánna magával vinni, tartozik az illető egyházi elöljá
róság a zászlóaljhoz a hatóságok megkeresésére tábori papot kirendelni".31 

A tábori lelkészek döntő többsége azonban önkéntesen vállalta a belépést a 
nemzetőrségbe. Ilyen önkéntes volt többek között Tompa Mihály, aki a Gömöri 
önkéntes mozgó nemzetőr zászlóalj lelkészeként részt vett az 1848 októberi har
cokban és jelen volt a schwechati csatában is. Ha valaki oly népszerű volt egy 
településen mint például Könyves Tóth Mihály Debrecenben, akkor aligha kerül
hette el a szolgálatot. Ritkán fordul elő, hogy az illetékeseknek lelkészek kirende
léséről kellett gondoskodni, amint az például Somogy megyében előfordult. A 
nemzetőrség tábori lelkészeinek szolgálata hasonlított sorezredi kollégáik munká
jához, ami elsősorban abból adódott, hogy a nemzetőri és a reguláris alakulatokat 
legtöbbször vegyesen alkalmazták. A táborban azután a lelkipásztori tennivalók 
tekintetében nem volt éles különbség a különböző típusú csapatok között. így 
például Sisvay Márton egri plébános, a Heves megyei nemzetőrség első zászlóaljá
nak tábori lelkésze a nemzetőrök mellett a jelenlevő sorkatonák számára is tartott 
1848. augusztus 20-án Járeken ünnepi istentiszteletet. Egy kapitány állítólag életve
szélyesen meg is fenyegette, mivel beszédében a magyar minisztériumot is említet
te. Egyébként Sisvay akit Szemere Bertalan az Egri egyházmegye „legjelesb papjai" 

30 Nemzetőr papok választása: OL H 92 1848:2946., 3572., 948., 1048., 1572., 1972.; illetve [Rónay Jácint.] Napló
töredék. Hetven év reményei és csalódásai. Nyomtatott kéziratul, tíz példányban. I. k. é. n. 68-69. o.; Alföldi Hírlap, 
1848. augusztus 16. 54. o. Oláh György: Békésvármegye 1848-1849. I. k. 1889, 201. o.; Kossuth Hírlapjába továbbiak
ban: KH) 1848. augusztus 10. 159. o. Néhány esetben, például az Abaúj megyei nemzetörségben szolgálatot teljesített 
Jergencz Ferenc és Tanóczy Leó tábori lelkészi szolgálatával kapcsolatban, nem sikerült kiderítenünk, hogy szolgálati 
helyüket választás, vagy parancs következtében foglalták-e el. Hadlelkészi szolgálatukról Korponay János: Abaúj 
vármegye monographiája. I. k., Kassa 1S66-1870. 146. o. A papság nemzetőri összeírásával kapcsolatos vitáról: Dr. 
Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Bp. 1928. 179-180. o. (a továbbiakban: 
Meszlényi 1928); Urban Aladár: A nemzetőrség és a honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 58-59. o. (a 
továbbiakban: Urbán 1973); OL H 92 1848:785., 983., 1199., 1988., 2079. A püspöki kar tiltakozását közli Andics 
Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-^í9-ben. II. k., Iratok 1848. március 15-1849. 
március 4. Bp., 1952. 115-119. o. Elbocsátások: HL VI. 34. 6. d. 1848. július 21.; Szokolszky Bertalan.- A százéves kassai 
püspökség. 1804-1904. Kassa, 1904. 76. o. Mészáros véleménye: OL H 54 1848:223. 

31 Batthyány 1848. szeptember 14-i rendelete Urban 1973, 156. o.; OL H 92 1848:3672.; Közlöny, 1848. szeptem
ber 18. 511. o. 
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között tartott számon, 1849. január 4-én az egri vadászcsapatban szolgálva fogság
ba esett a kassai csatában. Kun Károly lászlómagyarcsaholyi református lelkész 
pedig nemzetőrei mellett a 31. honvéd zászlóalj lelki gondozását is vállalta. 

A magyar hadsereg tábori lelkészeinek, illetve a nemzetőrség tábori lelkészeinek 
szolgálata között azonban néhány jelentős különbség is megfigyelhető. A nemzet
őrség tábori lelkészei szervezetileg nem tartoztak a hadügyminisztérium hadlelké-
szi osztályának felügyelete alá, felettes szervük nem ismerte el státuszukat, s leg
többször zászlóaljakhoz osztották be őket, ami hadseregbeli társaikkal csak kivéte
lesen fordult elő. Szolgálati idejük (az önkéntes nemzetőrséggel táborba szállóké 
is) általában rövidebb volt, s a táborban is szabadabban mozoghattak. Eperjesy 
Ferenc pusztamonostori plébános, illetve a népfelkelőkkel táborba szálló Jaczkó 
Károly kecskeméti római katolikus segédlelkész például egyszerűen elhagyták a 
tábort. Imády Károly balassagyarmati plébános, akit az összes nógrádi őrsereg 
tábori főpapjának választottak meg, miután tudósította a Kossuth Hírlapja olvasóit 
a nógrádi első zászlóalj vitézségéről, beszámolóját a következőképpen folytatta: 

,,Én is, amit mint tábori, de mint honvéd pap is, zászlóaljunk ápolására tehettem, 
és mit tehetségemben csak állott, megtettem, teszek és teendek. A brucki 
táborbani csapatunk számára 28 pár fehérnemű ruhát, miután ez testökön már el is 
rohadt, 30 lepedőt, néhány font tépést és vánkost, szalonnát, zsírt, túrót, aszalt 
szivát, ázalékot plébániám körében kat. és ágost. vallású honpolgároktól gyűjtvén, 
elvittem és átadtam, és miután fehér ruhára legnagyobb szükségük volna, ismét 
szép sikerrel gyűjtök számokra fehér ruhát, melyet újra személyesen táborba 
viendek." Szlezák István szeredi plébános és alperes éppen Óbudán volt látogató
ban, amikor összefutott a Húrban ellen mozgósított nemzetőrökkel. Csatlakozott 
hozzájuk, s így most már Bogár Zsigmond református lelkésszel együtt lelkesítet
ték a nemzetőröket. Az eset abból a szempontból is tanulságos, hogy a nemzetőr
ség esetében meglehetősen nehéz szétválasztani a kisegítő tábori lelkipásztorko-
dást a hivatásos szolgálattól. Horváth Pius piarista szerzetes, a pápai első zászlóalj 
tábori lelkésze volt 1848 nyarán. Zászlóaljparancsnokának, Bezerédy Kristóf őr
nagynak a tanúsága szerint „erényes szelíd magaviseletével, lelkesítő hazafiúi 
szónoklataival, betegek és haldoklók körül tanúsított fáradhatatlan egyházi szolgá
latával s általában hivatalos körének minden részbeni pontos betöltésével magá
nak egész zászlóaljam szeretetét és tiszteletét kiérdemelte".32 

Mindazonáltal tábori lelkészi szolgálatot többet már nem akart vállalni. 1849. 
május 20-án kelt kétvényében inkább a katonai nevelőintézetek bármelyikében, 

32 Tompa Mihályról lásd Bisztray Gyula bevezetését: Tompa Mihály válogatott művei. (Vál. és jegyz. Bisztray 
Gyúld) Bp., 19Ó1. 13. o. Lelkészek kirendelése nemzetőri szolgálatra: Szőcs Sebestyén: Csány László kormánybiztosi 
tevékenysége 1848 áprilistól szeptember végéig. In: Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849. (Szerk. Molnár 
András) Zalaegerszeg, 1990. 82. o. Sisvay Mártonról: Hadtörténelmi Közlemények 1941. 234. o.; Szemere Bertalan: 
Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos. Okmánytár. S. a. 
r., bev. és jegyz. Hermann Róbert és Pelyach István. Bp. 1990, 335. o.; Hermann E. 1932, 70. o.; Közlöny, 1848. 
augusztus 21. 364. o.; KH 1848. július 29. 113. o. Kun Károly tevékenysége a Középszolnok megyei táborben: Pesti 
Hírlap, 1848. november 9. 1052-1053. és 1848. november 16. 1077. o.; KH 1848. november 10. 504. o. A tábor elha
gyásáról Közlöny, 1848. október 21. 659. o.; Hadtörténelmi Közlemények, 214-244. o. (.Eperjesy Ferenc naplójegyzetei). 
Imády Károlyról: KH 1848. augusztus 10. 159. o. és 1848. november 2. 477. o. Horváth Piusról: E>r. Balanyi György, 
Biró Imre, Dr. Biró Vencel és Dr. Tomek Vince: A magyar piarista rendtartomány története. Bp., 1943. 173. o. (a továb
biakban: Balanyi-Biró stb. 1943); Vigília, 1948. 132-154. o. Bezerédy Kristóf zászlóaljparancsnok dicsérete: Kegyes
rendi Levéltár For 0-4. V73/10.; Dr. Gál István: A piaristák részvétele a szabadságharcban (1848/49.) In: A Magyar 
Kegyes Tanítórend Budapesti Rom. Kat. Kollégiumának (általános iskola és gimnázium) évkönyve az 1947-1948. 
iskolai évről. (Szerk.: Dr. Papp László-Dr. Dragos Károly) Bp. 1948. 20. o.; OL H 75 1849.19583. 
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(de különösen a nagyváradiban) felállítandó honi történet és vele egybekapcsolt 
tudományok tanszékének elnyeréséért folyamodott. A nemzetőrségi lelkészek 
felekezeti viszonyai az önkéntesek nagy száma, illetve a választási rendszer miatt 
rugalmasabban alakult, mint hadseregbeli társaik esetében. Ezek és a további ren
delkezésünkre álló adatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy noha a 
nemzetőrségi lelkészek feladatai a magyar hadsereg lelkészeivel gyakorlatilag azo
nosak voltak (istentiszteletek tartása, temetés, a legénység szellemiségének ápolá
sa stb.), szolgálatuk kerete és jellege mégis eltért azokétól. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy lebecsülnénk szerepüket. 1848-ban például, amikor a hadsereg 
tábori lelkészi állományának nem tartott lépést a létszámnövekedéssel, illetve ami
kor még nem kezdődött el a protestáns katonai lelkészek kinevezése, szerepük, 
jelentőségük vetekedett ezredekben szolgálatot teljesítő társaikéval. A továbbiak
ban mi csak akkor fogunk kitérni szolgálatukra, ha ezt valamilyen, a szűkebb té
mánkhoz kapcsolódó tény (pl. a rendelkezésre álló egyéb források hiánya) indo
kolja. 

Folyamodók, folyamodványok 

A magyar hadsereg tábori lelkészeinek egy részét a császári hadseregtől 
„örökölte". Több mint 20 lelkész állt a magyar szabadságharc oldalára, ha csak a 
számadatokat tekintjük. A ténylegesen szolgálatot teljesítő tábori lelkészek létszá
ma azonban ennél lényegesen kevesebb, hiszen sokan szolgálaton kívül voltak. 
Dudás János, a 37. sorezred papja betegség miatt volt távol. Farczádi Mihály kény
telen volt elhagyni alakulatát (Károly-Ferdinánd ezred), mert az szembefordult a 
szabadságharccal. Ugyancsak szolgálaton kívül volt 1848-ban Korének József és 
Harsányi Sámuel. Canczler Róbert László és Vajda Ignác a hadi helyzet alakulása 
következtében szakadt el állomáshelyétől. így miközben a hadsereg létszáma 1848 
decemberére elérte, majd meghaladta a 100 000 főt, a tábori lelkészek létszáma alig 
gyarapodott néhány fővel. Ez annyit jelent, hogy ekkor átlagosan kb. 4-5 ezer 
katona jutott egyetlen tábori lelkészre. Az 1849-ben bekövetkezett nagyarányú 
létszámnövelés ellenére a helyzet nem sokat változott 1849 augusztus elejére, hi
szen a 170 000 főt meghaladó hadseregben átlagosan kb. 5-6 ezer katona jutott 
egyetlen tábori lelkészre. Egy ötezer lelket számláló egyházközség lelki gondozása 
békeidőben az adott korban is teljesíthető feladat volt. A tábori lelkipásztorkodás 
viszont háborús helyzetben, „idénymunka" jellege miatt, ilyen létszámviszonyok 
mellett nem látható el tökéletesen. Egy nagyobb veszteségekkel járó csata után a 
temetések és a sebesültek vigasztalására a nemzetőrség tábori lelkészeinek és a 
kisegítő lelkipásztoroknak a segítségét is igénybe kellett venni.33 

A császári-királyi hadseregből „örökölt" tábori lelkészek motívumait, amelyek 
szolgálati helyükön való megmaradásra ösztönözték őket, csak kivételes esetben 
ismerjük. Czigler feltehetően azért tartott ki a fővárosok elfoglalásáig, mert az oszt
rák hadseregben sohasem lehetett volna belőle püspök. Itt legalább esélye volt rá. 
A már említett Korének József és Farczádi Mihály nem akart a hazája ellen harcolni. 

33 A magyar hadsereg létszámáról Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-1849. Bp. 
1987. 40-63. o. 
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Amint már utalunk rá, az állomáshelyek megtartásához feltehetően az is hozzájá
rult, hogy az elöljárók a helyükön maradtak 1848-ban. 

Lényegesen pontosabb képünk van azokról, akik a szabadságharc alatt szerettek 
volna tábori lelkészi alkalmazást nyerni. A hadügyminisztérium valamivel több, 
mint 130 kérelmet regisztrált 1848-49-ben, amelyben a folyamodók tábori lelkészi 
állást kértek. A kérelmezők valamivel több, mint fele a katolikus egyházból került 
ki, főként a káplánok és az adminisztrátorok közül. Plébánosok csak kivételes 
esetben szerepeltek a folyamodók között. A katolikusok ilyen módon egyházi 
szervezetük nagyságának megfelelően, lakossági számarányuknál valamivel na
gyobb mértékben képviseltették magukat. Ez egyáltalán nem meglepő, ha figye
lembe vesszük, hogy a polgári átalakulás során a katolikus papok meghatározó 
része a polgári középrétegekből származott. A származás önmagában ugyan még 
nem meghatározó egy papi pályafutás során, de egyfajta értékrend és mentalitás 
ismeretét mindenképpen jelenti. A katolikus alsópapság jelentős rétegeinek csatla
kozását a magyar liberális nemzeti mozgalomhoz a káplánok és az adminisztráto
rok mostoha szociális helyzete is elősegítette. Fizetésük nem haladta meg az évi 40 
pft-ot, s ehhez járult az a gyakran méltatlan bánásmód, amelynek a plébánossal 
szemben ki voltak téve. Ők alkották a korabeli értelmiség legrosszabbul fizetett 
rétegét. Gyakran 15-20 évet kellett várakozniuk, mire a biztos megélhetést jelentő 
és az állandó áthelyezések ellen is bizonyos védelmet nyújtó plébánosi kinevezést 
átvehették. Másik, igen gyakran hangoztatott panaszuk a rendkívül gyakori és 
minden alapos okot nélkülöző áthelyezés volt. Például Marczell Ákos Esztergomi 
egyházmegyés papot 1837. október 26-án szentelték pappá. 1849 májusáig, amikor 
el kellett menekülnie plébániájáról, hét állomáshelye volt: Várkony, Szent-
mihályfalva, Tallós, Udvarnok, Podola, Vágújhely és Nyitravicsáp. Szerzetesek 
esetében a szerzetesi élet reformjára való törekvés játszhatott még fontos szere
pet.34 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a katolikus papság jelentős rétegei már a 
szabadságharcot megelőzően bekapcsolódtak valamilyen formában a liberális 
nemzeti mozgalomba. Gyakoriak voltak a névmagyarosítások. A Csanádi egyház
megyében a tábori lelkipásztorkodással később kapcsolatba kerülő lelkészek kö
zül például Kerndler Ferenc Kerényi Frigyesre, Mihálovics József Munkácsi József
re, Rosen Pál pedig Rózsafy Pálra magyarosította a nevét. Benőfi Soma (azelőtt 
Brujmann Sámuel), az Egri egyházmegye segédlelkésze palóc népdalokat gyűjtött 
a Kisfaludy társaság számára, Szabó Richárd dorozsmai káplán álnéven újságírói 
tevékenységet folytatott. Rózsafi Pált ott találjuk azon Csanád megyei kispapok 
között, aki ,,munkáskör"-t akartak létesíteni. A kör célja lett volna ,,a haza nyelvé
ben maguknak munkálatok kidolgozásával szabatos jártasságot szerezni". 
Gasparich Kilit egy 1844-ben megjelent röpiratában nyíltan magyarnak vallotta 
magát. Érthető tehát, ha az 1848 tavaszán bekövetkező események a papság köré
ben is élénk visszhangot váltottak ki. 1848. április 15-én 16 budai és pesti pap 
memorandumot intézett Kunszt József esztergomi helynökhöz. Többek között 
magyar nyelvű szertartást, fizetésük méltányos rendezését, a káplánok és plébáno-

34 A katolikus papság társadalmi gyökereiről Csorba László: A katolikus egyházi értelmiség társadalmi gyökerei a 
polgári átalakulás korában. In: A polgárosodás útján. Tanulmányok Magyarország társadalmának átrétegződéséhez a 
polgári átalakulás korában. (Szerk.: Szabad György) Bp., 1990. 165-166. o. Marczell Ákos pályafutásáról: Némethy 
1894, 764-765. o. Meneküléséről: OL H 86 1. d. Marczell Ákos-Mednyászky Cézár. Szeged, 1849. július 15. 
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sok közötti jogviszony rendezését, a reverenda használatának korlátozását és elöl
járóik választását követelték. Egymást érték a röpiratok, s az egyházi szertartások 
módosítása mellett a radikálisok már a cölibátus eltörlését is sürgették. Ez utóbbi 
követelés egyik élharcosa volt Szabó Richárd, aki röpiratban a polgári átalakulás és 
a szólásszabadság üdvözlése mellett a cölibátust okolta az egyháztörténelem vala
mennyi sötét eseményéért. Nevezetesen a hitszegéseket, mérgezéseket, házasság
töréseket, vérfertőzéseket, gyermeksikkasztásokat, rablásokat, gyilkosságokat és 
más egyéb kevésbé szívderítő eseményeket mind-mind a cölibátusból vezette le. 
Mivel a papi nőtlenséget sem Krisztus, sem az apostolok nem rendelték el, ez nem 
más mint a papságnak egy emberi jogtól való megfosztása, amely jogot az egyház
nak (vagy ennek vonakodása esetén az államnak) kötelessége visszaadni. E for
rongó réteget viseletéről is könnyű volt felismerni: világi ruhában jártak, bajuszt 
illetve szakállt növesztettek. A nyugtalanság a szerzetesrendeket is elérte. Lázadoz
tak a bencések és a ciszterciek, a piaristák pedig 1848 szeptemberében ún. forra
dalmi káptalant tartottak és új elöljárót választottak. A rend demokratikus átalaku
lását szorgalmazók között ott volt Lutter Ferdinánd, a budai gimnázium tanára, akit 
1849 júliusának végén a szegedi táborba neveztek ki hadlelkésznek. Ez az elége
detlen réteg adta tehát a tábori lelkészségért folyamodók jelentős részét. Ha sike
rült elnyerniük az állást, még a legrosszabb esetben is annyi pénzt kaptak havidíj
ként, mint korábban egy egész év alatt. Akiket egyházfegyelmi, vagy más okok 
miatt mellőztek, azok itt reméltek biztos állást. A plébánosok pedig azért fordulnak 
elő csak kivételesen a folyamodók között, mivel többségük már életkoránál fogva 
sem lett volna képes a rá váró fizikai megpróbáltatásoknak megfelelni, nem be
szélve arról, hogy ez esetben biztos egzisztenciájuktól is meg kellett volna válni
uk.35 

Létszámunkat tekintve a református folyamodók állnak a második helyen. Az 
1840-es évek közepétől a debreceni lelkipásztorok igehirdetésében egy demokra
tikus irányú fordulat figyelhető meg. Ezen új szellemiség egyik képviselője Köny
ves Tóth Mihály volt, aki 1848-ban az aradi táborban működött mint nemzetőrségi 
lelkész. A minisztérium 1848-49-ben kb. 20-25 református lelkész kérvényét iktat
ta, de közülük is csak néhány főt neveztek ki tábori lelkésszé. Ez is arra utal, hogy 
az alkalmazás szempontjából biztosabb volt, ha az illető lelkész csatlakozott a 
hadsereghez és ezt követően próbálta meg állásának megerősítését kieszközölni. 
Ez nem jelenti azt, hogy csak ennyien vállalták volna szükség esetén a szolgálatot. 
Szoboszlai Pap István tiszántúli református szuperintendens megkeresésére már 
1848 november-decemberében 20 lelkész jelezte, hogy szükség esetén vállalja a 
tábori leleszi szolgálatot. Érthető ez a lelkesedés, hiszen a reformátusok eddig az 
egész császári-királyi hadseregben csak egyetlen tábori lelkészi állomással rendel
keztek, s most szerették volna a vallási egyenjogúságot ezen a téren is megvalósí
tani. 

35 Névmagyarosítások a Csanádi egyházmegyében valamint a csanádi papnevelde „munkás-kör"-éről Dr. Kováts 
Sándor.- A csanádi papnevelde története. A mai papnevelde megnyitásának első centenáriuma alkalmából. 1806-1906. 
Temesvár, 1908. 325-326. o. és 361. o. Benőfi népdalgyűjtéséről Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 
1980-1981. (Reprint) I. k., 871-872. o. Gasparich nyilatkozata Gasparich Mit: Szózat a káromkodás ellen. Pest, 1844. 
10. o. Az alsópapság 1848-as mozgalmáról Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 
1849-ben. Genf, 1865. I. k., 35-38. o.; Meszlényi 1928, 48-62.; Dr. Andics Erzsébet: Az egyházi reakció 1848-49-ben. 
Bp., 1949. 65-71. o.; Török Jenő: A katolikus autonómia mozgalom 1848-1871. Adalékok a magyar liberális katoliciz
mus történetéhez. Bp* 1941. 17^48. o.; Hermann E. 1973, 424. o.; Szabó Richard: A coelibatus. Szeged, 1848. 1-69. o. 
Lutter Ferdinánd 1848-as tevékenységéről: Balanyi, Biróstb. 1943, 167-169. o. 

- 1 0 3 -



Érdekességként megemlítjük, hogy akadt olyan folyamadó is, aki elégedetlen 
volt a tábori lelkipásztorkodás kialakult rendszerével. Kármán Pál kecskeméti re
formátus segédlelkész, amint az 1848. december 15-én Kossuth Lajosnak írt leve
léből kiderül, nagy erőt helyezett a magyarnak azon hitébe, hogy győznie kell, 
különben mindnyájukat legyilkolnák, ,,és én ezen hitet - írja a derék lelkész - a 
legdühösebb fanatizmusig szeretném felcsigázni, - mit Kecskeméten a szószékből 
meglehetős sikerrel cselekedtem is. 

E végre szükségesnek látnám a tábori lelkészi hivatalt nagyobb kiterjedésben 
felállítani, - oly módon, hogy a tábori lelkészek - kik egyről [sic!] egyig mind jó 
szónokok legyenek - mint ilyenek ne volnának csupán a táborhoz kötve, hanem 
szabadságukban álljon, sőt kötelességük legyen, az egész országban keresztül
kasul járni, a magyar köznépet mindenütt buzdítani, fanatizálni, - a más ajkúakat 
pedig a magyar iránti szimpátiára bírni". 

Nem tudjuk válaszolt-e, s ha igen mit Kossuth ezen eredeti javaslatra, minden
esetre az bizonyos, hogy a szabadságharc tábori lelkipásztorkodása több módosí
tással ugyan, de alapvetően megőrizte a korábbi formákat, s nem tért át a Kármán 
Pál által javasolt útra. 

A másik két protestáns felekezet tagjai lényegesen kevesebb folyamodványt 
nyújtottak be. Az unitáriusok részéről az ótordai lelkész, Pap Albert János kérel
mének maradt nyoma. Az evangélikus lelkészek sem voltak túl sokan, mindössze 
hárman. Krizsán József, Roth Márton és Dr. Taubner Károly vágyai azonban nem 
válthattak valóra. A legtöbb esélye kétségtelenül Dr. Taubner Károlynak az MTA, a 
Királyi Magyar Természettudományi Társaság és a berlini Filológiai Intézet tagjá
nak volt. O a Lombardiában és Velencében állomásozó magyar katonák evangéli
kus tábori papjaként teljesített szolgálatot. Mészáros Lázár bátorítására Eötvös Jó
zsefhez fordult, hogy az ,,a magyar hazában állomásozó katona-hadseregek 
evangélikus esperes-tábori papjává Budára" nevezze ki. Nem a háborús ínség miatt 
kívánkozott el, ,,a távollét hazámtól, elszigeteltetésem irodalmunktól búsítja lel
kem s teszi vérzővé szívemet" - olvashatjuk levelében. Kérelmét nem teljesítették, 
viszont az osztrákok az 1848-49-es itáliai harcokban szerzett érdemei elismeréséül 
kitüntetésben részesítették.37 

E két protestáns felekezetnél valamivel több kérelmet nyújtottak be ortodox lel
készek, s a zsidó felekezetekhez tartozók is benyújtottak két folyamodványt. A 
minisztérium tehát nem szenvedett hiányt jelentkezőkben. 

A felekezeti megoszlásnak azonban nem volt döntő jelentősége a jelentkezők 
szempontjából. A tábori lelkészi szolgálat az egyetlen módja volt annak, hogy a 
lelkészek egyházilag törvényes és elfogadott keretek között katonák lehessenek, 
így a hadügyminisztériumhoz eljuttatott folyamodványokban gyakran olvashatók 
szubjetktív, ám e rétegre annál jellemzőbb fordulatok, amelyek a folyamodványt a 
hazaszeretet érzésével, belső sugallattal, lelkiismereti kötelességgel támasztják alá. 
,,Mióta Honunk szent földét ellenség dúlva tiporja - kezdi kérelmét Matólcsy János 

36 Demokratikus fordulat a debreceni igehirdetésben: Dr. Varga Zoltán,- Debreceni lelkipásztorok, mint híveik 
politikai és társadalmi vezetői (1790-1848). Debrecen, 1936. 17. o. Szobolai Pap István felhívásának eredményéről: OL 
H 82 21. kútfő 1848:10600. Kármán Pál javaslata: OL H 2 (OHB) 1848:5894. 

37 További protestáns folyamodványok: OL H 57 10. kútfő 1849:308. (Pap Albert); OL H 75 1849:14242., 21632. 
(Krizsán József, Roth Márton). Dr. Taubner Károly folyamodványa: OL H 57 1848:4. kútfő, 1. tétel, különböző tudomá
nyos intézményekben lévő tagságháról M. Schem. 1847., 73. o., kitüntetéséről Bielik 1901, 328. o. 
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darvasi református lelkész -, csak egyetlen eszme élt szüntelen keblembe [sic!l; és 
ez: Hazám ellensége kiűzésében s eltiprásában, tehetségem szerént közremunkál
ni".38 ' • 

Majláth Mihály richwaldi római katolikus lelkész hazafiúi legszentebb kötelessé
ge lelkiismeretes teljesítésére hivatkozik. Igaz Dániel barcsi római katolikus káplán 
a magyar nemzet és hazája iránt érzett forró szeretetéről beszél. Szilágyi László 
magyarkakucsi református lelkész arra hivatkozik, hogy tábori lelkészként na
gyobb szolgálatot tehet hazájának, mint 42 főt számláló gyülekezetében. Roth 
Márton evangélikus segédlelkész párhuzamot vont az egyén szabadsága és vagyo
na valamint édes hazánk szabadsága között. Mindkettő addig marad fenn, amíg 
meg tudjuk védeni. Támár Imre Egri egyházmegyei áldozár ,,keble szent sugalmát 
követve" ajánlotta fel a honnak szolgálatait. Horváth Ferenc római katolikus plé
bános Radnáról keltezett folyamodványban így vall: 

,,E sok ármánykodástól körülvett édes magyar Hazánk megmentésébe, s a honi 
törvények által már megalapított magyar Alkotmányunk védelmezésébe kezdettől 
fogva mindig a legnagyobb rokonszenvvel viseltettem, s legforróbb hazafi köteles
ségemnek tartottam alkalmat nyerni, miszerint Kedves Hazámnak szolgálhassak, s 
ha szükség kívánná adóját én is lefizethessem. Ezen általam forrón óhajtott célt 
csak akkor érhetném el, ha mint fölszentelt pap a magyar hadseregben egy tábori 
lelkészi állomást lenne szerencsém nyerhetni". 

A tábori lelkészség elnyeréséért benyújtott folyamodványok másik szembetűnő 
sajátossága, hogy szép számmal akadnak közöttük olyanok, amelyeket menekül
tek írtak. Majláth Mihály ,,a határszéli ellenséges indulatú nép" és a „bármikor 
berohanandó ellenség dühének" volt kitéve. Igaz Dánielt a Barcsra betört szerbek 
elfogták és ki akarták végezni. Balogh György zombori káplánnak, aki a helyi 
elemi iskolában tanított, szintén menekülnie kellett a várost feldúló ellenség elől. 
Molnár István stridói káplán a börtönbüntetés elől szökött meg. A menekülő és 
alkalmazást kérő papok létszáma különösen 1849 nyarán nőtt meg, így a folyamo
dók létszáma a hadihelyzet romlásával együtt nőtt. Szegeden jelentkezett és kért 
tábori lelkészi állást a menekült lelkészek közül Gasparich Kilit barátja, Saághy 
Vendel üzbégi római katolikus lelkész, akinek marháit az ellenség egy rajtaütés 
során elrabolta, nyolc hetes bujdosás után itt kért alkalmazást Marczell Ákos 
nyitravicsápi római katolikus- lelkész, itt sürgette ismételten kinevezését Kovrik 
Artúr békésszentandrási római katolikus segédlelkész, valamint a Budapestről 
menekülő Einhorn Ignác rabbi. Az államnak egyébként érdekében állt a menekül
tek alkalmazása, hiszen az alkalmazást nem találók részére segélyt fizettek. 

Gyakran bukkan elő a folyamodványokban a nyelvtudásra való hivatkozás is. Ez 
azonban nem tette lehetővé a jelentkezők közötti differenciálást, hiszen- a többség 
legalább három nyelven beszélt, de akadt olyan jelentkező is (Zimka János piarista 
szerzetes), aki arra hivatkozott, hogy „magyar, német, tót és deák nyelveken kívül 
franciául és olaszul is" ért. Gyakran előfordult, hogy a kérvényt néhány egyházi 
vagy világi személy támogatta. Az ajánlók politikai súlya a lehető legszélesebb 
skálán mozgott. Boldogkeresztúr elöljárói Blaskó Antal helybeli római katolikus 

38 OL H 75 1849:13615. 
39 Igaz Dániel: OL H 75 1849:18339.; Szilágyi László: OL H 75 1849:19097.; Roth Márton: OL H 75 1849:21632.; 

Támár Imre: OL H 75 1849:21901.; Horváth Ferenc: OL H 1849:22220. 
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segédlelkész kinevezését támogatták. Szentmiklóssy Sámuel református lelkész 
kérelmét többek között Nagy Mihály szuperintendens is pártolta. Hoiváth Mihály 
kultuszminiszter Molnár Istvánt ajánlotta. Morár Miklós fikatári ortodox lelkészt 
Krassó megye másodalispánja szerette volna az óhajtott álláshoz segíteni. Somossi 
Ignác kormánybiztos Balázsi Ferenc tiszapüspöki római katolikus segédlelkész 
kinevezését sürgette s noha a folyamodót Kossuth is „előforduló alkalommal tá
bori papságra leendő kinevezés végett" a hadügyminisztérium figyelmébe ajánlot
ta, a derék segédlelkészből mégsem lett tábori pap. Megkímélve a további esetek 
felsorolásából az olvasót, nyilvánvaló, hogy az ajánlások a kinevezésekre nem 
gyakoroltak hatást.40 

A folyamodványok következő figyelemreméltó eleme azoknak az érdemeknek, 
tevékenységeknek a köre, amelyeket a pályázók érdemesnek tartottak megemlí
teni. Gyakran hivatkoztak eddig végzett áldozatos lelkészi illetve tanári munkájuk
ra. Galgóczi Ignác piarista szerzetes Szegedről a következőket írta: „Tizenkilenc év 
óta munkálkodom nevelési pályán, ezen idő alatt neveltem a hazának hasznos 
polgárokat, kik közül számtalan a zsenge korában belétoldott tiszta hazafi érzetnél 
fogva, a hon szabadságáért karát és vérét feláldozni első felhívásra szent köteles
ségének tartotta; önérzettel, és nyugodtan mondhatom eszerint, hogy a hazának 
egy részről leróttam tartozásomat. 

Azonban a szabadság szent harcában minden jó honfinak jutott osztályrész, hi
vatásomhoz, s koromhoz képest én is szolgálatot tenni óhajtok, kívánom lelkesí
teni azon hősöket, kik feláldozták magokat e hon javáért, s lelki vigasszal ellátni, 
ha vitézül sebesültek meg a harctéren, hol nemsokára véreikből fog felvirulni a 
szabadság fája." T 

Iván Tivadar ortodox lelkész a román nép körében végzett sikeres felvilágosító 
munkájára hivatkozott, Gajdos Döme minorita lelkész a honvédtoborzás során 
szerzett érdemeit említette meg, Sztankovits István szentpéteri segédlelkész az 
ostromtól szorongatott Komáromban tíz napig altüzérként szolgált. A temesvári 
papneveldében 1845-ben végzett Schaeffer Antal segédlelkész mindig megtalálta a 
módját, hogy támogassa a szabadságharcot. 

„Alulírt ezennel bátorkodom egy tábori lelkészi állomásért folyamodni - írta 
1849. május 9-én a minisztériumnak -, kérésemet a következőkre alapítván: Öt éve 
már hogy Csanád egyházmegyében mint segédlelkész működök, a Nagyjécsán 
történt csata alkalmával midőn az ármányas ellenség népünket lefegyverezni 
akarta, magam személyesen az ellenségnek két Zsivkovich ezredbeli katonáját 
éltem veszélyeztetésével lefegyvereztem, és Nagysándor József akkoriba [sic!] alez
redes úrnak általadtam. Népünket, jóllehet a temesvári zsarnokok már fogsággal 
fenyegettek, soha meg nem szűnő lelkesedéssel a magyar kormány iránti tántorít
hatatlan hűségre intettem, és azt személyesen is megmutatni soha el nem mulasz
tottam, miért is utóbbi üdőkben állomásomat egy üdőkre elhagyni kéntelenítet
tem. Jelenleg pedig Bem tábornok úr a bánsági németekhezi felszólításával már 

40 Balogh György: OL H 75 1849:20601.; Molnár István: OL H 75 1849:21292.; Saághy Vendel és Marczell Ákos 
folyamodványa: OL H 86 1. d. Szeged, 1849. július 15.; Kovrik Artúr: OL H 75 1849:25401.; Einhorn Ignác: OL H 75 
1849:25335.; Zimka János: OL H 75 1849:22804.; Blaskó Antal: OL H 75 1849:23048.; Szentmiklóssy Sámuel: OL H 75 
1849:21627.; Morár Miklós: OL H 75 1849:21449.; Balázsi Ferenc: OL H 75 1849:2743., 3941. (közli KLÖM XIV. 505. 
o.); OL H 2 (OHB) 1849:1622., 2139. 

41 Galgóczi Ignác: OL H 75 1849:17298. 
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több községekbe jártam, és azt kiosztogatva őket arra szólítottam fel, hogy siesse
nek az említett tábornok zászlója alá kiíratni az ellenségnek utolsó gyökerét, sies
senek megmutatni azt, hogy érdemesek édes hazánknak legtermékenyebb földjét 
szánthatni, és hogyha kell hazánkért halni nem irtóznak." 2 

A legbátrabbak a fegyverfogástól sem riadtak vissza a folyamok közül. Liebhart 
Lukács a baranyai nemzetőrségben volt lelkész, majd főhadnagy, illetve százados. 
Hozzá hasonlóan fegyverrel is szolgált többek között Gondol Károly nagycsécsi 
református lelkész, Blaskó Antal boldogkeresztúri római katolikus segédlelkész, 
Matolcsi János darvasi református lelkész, a már említett Balázsi Ferenc, Kulányi 
Ferenc nemzetőrségi segédtiszt, Kukacz István teszéri római katolikus segédlel
kész, Opiez Sándor római katolikus áldozópap és nemzetőri százados, Szalay Sán
dor önkéntes nemzetőr. A sort még folytathatnánk, de már e névanyag áttekintése 
is azon meglepő következtetés levonására jogosít fel, hogy a nemzetőri szolgálat (a 
fegyveres szolgálat) nem jelentett előnyt a magyar hadsereg tábori lelkészi posztjá
ért folytatott versenyben. Az itt felsoroltak közül egyedül Liebhart Lukácsot nevez
ték ki 1849 július közepén tábori lelkésznek. Hasonló a helyzet a nemzetőrség 
tábori lelkészeivel is. Noha ismerünk olyan személyeket (Liebhart Lukács, 
Gaparich Kilit) akik először a nemzetőrségnél, majd a sorkatonaságnál teljesítettek 
lelkészi szolgálatot, a többség számára ez sem volt elengendő, egyéb feltételek 
híján a kinevezéshez (Blaskó Antal, Kikinger Alajos, Mihály Lőrinc, Jaczkó Károly 
stb.). 

Áttekintve e kérelmeket, az alábbi következtetések levonására látunk lehetősé
get. Először: a benyújtott kérelmek száma jelentősen meghaladja a hadsereg szük
ségletét. Másodszor: a jelentkezők többsége már a szabadságharc előtt valamilyen 
formában bekapcsolódott a liberális nemzeti mozgalomba, a szabadságharc alatt 
pedig erejéhez mérten támogatta a magyar kormányt. Harmadszor: a magyar had
seregben tábori lelkészi álláshoz jutni többféle módon lehetett, ezek egyik (ha 
nem is legbiztosabb) módja a hadügyminisztériumhoz benyújtott folyamodás volt. 

A minisztériumnak a benyújtott folyamodványokkal kapcsolatban a következő 
tényeket kellett mérlegelnie: van-e üres tábori lelkészi állás? A folyamodó alkal
mas-e annak betöltésére? Szól-e valamilyen egyéb érv (politikai üldözött, felekezeti 
hovatartozás stb.) alkalmazása mellett? E kérdések mérlegelése 1848-ban, illetve 
1849-ben különböző módon történt. 1848-ban a kinevezések során még teljesen 
az osztrák mintát követték. Eszerint az ezred parancsnokságának, amelynek újon
nan kinevezett tábori lelkészre volt szüksége, az illetékes főhadparancsnoksághoz 
kellett fordulni, innen áttették a kérelmet az adott tábori főpaphoz, aki viszont a 
területileg illetékes megyéspüspökhöz fordult ajánlás végett. Minden ezred ahhoz 
az egyházmegyéhez tartozott, ahonnan a kiegészítését nyerte, illetve ahol a törzse 
állomásozott. A tábori főpap ezt követően megvizsgálta az ajánlott lelkészt, s ha 
alkalmasnak tartotta az állás betöltésére, megtette előterjesztését az illetékes szerv
nek. Ez a rendszer 1849-ben azután jelentékenyen módosult. Ennek oka részben a 
juriszdikciós szálak elszakadásában illetve az önálló tábori püspökség felállításá
nak kudarcában, részben pedig abban keresendő, hogy a megszülető magyar 
hadsereg lelkipásztori igényeit gyorsan kellett kielégíteni, amire a fent vázolt rend-

42 Iván Tivadar: OL H 75 1849:19099.; Gajdos Döme: OL H 75 1849:18503.; Sztankovits István: OL H 75 
1849:25332.; Schaeffer Antal: OL H 75 1849:14999. 
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szer képtelen volt. Szerepet játszhatott a már említett politikai szempont is, 
tuniillik, hogy a konzervatív felfogású főpapok befolyásától megóvják a hadsere
get, 1849-ben (és részben már 1848-ban is) a folyamodók közvetlenül a hadügy
miniszterhez fordultak. A kérelmeket a HM hadlelkészi osztályának főnöke vizs
gálta meg, aki szükség esetén a jelöltet kinevezés végett a hadügyminiszter (vagy 
annak helyettese) elé terjesztette. Ugyancsak az osztályfőnök feladata volt, a kine
vezett lelkészek számára a szükséges utasítások megfogalmazása. A folyamodók 
esetében tehát a tábori lelkészi osztály vezetőjének volt döntő befolyása a kineve
zésekre, a befolyásos ajánlók, még ha katonák voltak is, nem sokat számítottak. 
Dallos Pál kirvai adminisztrátor például, akit 1848-ban Tétény község elöljárói 
Berghammer Károly plébános utódaként szerettek volna látni, 1849. május 21-én 
egy meglehetősen zavaros levélben kérte Görgei Artúrt, nevezze ki bármely 
lovasezredhez káplánnak. Mednyászky Cézár a kérést már ekkor mellőzendőnek 
vélte s később mint osztályfőnök, a Feldunai hadsereg vezérkari főnöke, Bayer 
József ezredes, sürgetése ellenére is ragaszkodott ehhez a nézetéhez. Nem is lett a 
derék adminisztrátorból tábori lelkész. Az eset azért is érdekes, mert a hadügymi
niszternek általában nem bírálták felül a hadlelkészi osztályfőnökök előterjeszté-
seit.43 

Hogyan lehetne tehát a sikeres alkalmazás feltételeit összefoglalni? Az alkalma
zás előfeltétele volt, hogy üres állomáshely álljon rendelkezésre. 1849. július 16-án 
Mednyászky Cézár osztályfőnök felhívta az érdeklődők figyelmét, hogy a magyar 
hadseregnél a tábori lelkészi állások be vannak töltve, így folyamodványokat csak 
akkor nyújtsanak be, ha új tábori lelkészi állások felállításáról értesülnek a hivata
los lapból. Kivétel nélkül alkalmazták a korábban az osztrák hadseregben kineve
zett majd a magyar hadsereg oldalára átállt tábori lelkészeket, akkor is ha 1848-ban 
hosszabb-rövidebb ideig szolgálaton kívül voltak, (pl. Dudás János, Dr. Korének 
József, Harsányi Sámuel). Az alkalmazás másik viszonylag biztos módja volt az 
adott hadseregnél szolgálatra jelentkezni. Mivel 1849 júliusáig a magyar hadsereg 
tábori lelkész hiánnyal küzdött, így a parancsnokok örömmel alkalmazták a szol
gálatra jelentkezőket, s a legtöbb esetben sikerült kieszközölniük a minisztérium 
megerősítését is. Nem volt teljesen reménytelen, noha a „túlkínálat" miatt kevésbé 
biztos út a HM-hez való folyamodás. Itt részben a szükségletek döntöttek, részben 
a folyamadók egyéni érdemeit vették figyelembe. Azok esetében, akik az általános 
kívánalmaknak megfeleltek, előnyt jelentettek, ha politikai üldözésnek voltak 
kitéve. Hátrányos volt viszont, ha a kérelmező nem bevett felekezethez tartozott, 
ha már betöltött állásért folyamodott, illetve ha olyan egységhez (pl. zászlóaljhoz) 
kérte a kinevezését, ahol hivatalosan nem alkalmaztak tábori lelkészt. 

Ezek a következtetések azonban - mint a történelemben általában - csak ten
dencia jelleggel érvényesek: A kinevezésekbe gyakran beleszólt a hadihelyzet 
vagy a véletlen is. Jaczkó Károly kecskeméti római katolikus segédlelkész, aki az 
ókéri táborban már gyakorolta a tábori lelkészi szolgálatot, azért nem tudta elfog
lalni állását a 16. (Károlyi) huszárezrednél, mert az ellenség elvágta a Debrecenbe 
utazás lehetőségétől. 1849 június végén-július elején ismét felmerült a kinevezése, 

43 Az osztrák kinevezési rendszerről: Bielikl901, 150-151. o.; Melichár 1899, 68-73. o.; Borovi\992, 4 4 ^ 5 . o., de 
itt a szerző főhadparancsnokság helyett állandóan hadtestparancsnokságot emleget. Dallos Pál: OL H 56 19. kútfő 4. 
tétel (1848); OL H 75 1849:21629. (iktatókönyv), 23111.; OL H 115 2. d. Dallos Pál-Görgei Artúr Kirva, 1849. május 21. 
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ezúttal a 18. (Attila) huszárezredhez, de végül mégsem lett belőle tábori lelkész. A 
sok nyelvet ismerő Hérics Antalt viszont meglehetősen különös körülmények 
között alkalmazták. Történt ugyanis, hogy az ó-szőnyi plébános, Gango József, 
mivel az osztrákokkal szimpatizált, tanácsosabbnak látta elhagyni a falut, amikor 
az a magyarok kezére került. Az így megüresedett plébániára Hérics Antalt nevez
ték ki. A megszökött plébános gazdasszonya, Takács Jánosné Bodofalusi Julianna 
és annak lánya, Mária azonban nem adták fel olyan könnyen a harcot. Föllázítot
ták Hérics ellen a falut, sőt meg is fenyegették. A szorult helyzetbe került pap 
Alvinczy Alvin honvéd századoshoz, a 98. zászlóalj parancsnokához fordult segít
ségért, aki valóban döntő fordulatot adott az eseményeknek. A ,,gaz fondorkodó" 
és ,,áruló" asszonyt leányával együtt fogságba vetette, Héricset pedig a zászlóalj 
tisztikarának kérésére oltalma alá vette és magával vitte Komáromba tábori lel
késznek. 

A folyamodványok benyújtásának időbeni megoszlása nem ad lehetőséget lát
ványos következtetések levonására. Tény, hogy a legtöbb folyamodványt 1849 
május, június és július havában nyújtották be, amiben - feltételezésünk szerint - a 
hadihelyzet alakulása volt a döntő tényező. Az időszak első felében Magyarország 
területének legnagyobb része meg volt tisztítva az ellenséges csapatoktól, a postai 
és egyéb közlekedés helyre volt állítva, így a folyamadók egyrészt be tudták nyúj
tani kérelmeiket, másrészt a tábori lelkészi állás valódi perspektívának tűnt. Az 
időszak második felében viszont, amikor a Paszkevics tábornagy parancsnoksága 
alatti orosz csapatok is megkezdték az előrenyomulást, számos lelkész is elmene
kült, s számukra az egyetlen lehetséges alkalmazási terület - ha lelkészek akartak 
maradni - a tábori lelkészi állás volt. így paradox módon a hadihelyzet romlása is a 
folyamodók létszámának növekedéséhez vezetett. 

A magyar hadsereg tehát 1848-ban a es. kir. hadsereghez hasonlóan rendelke
zett tábori lelkészi hierarchiával. Kezdetben a hadügyi vezetés - az ausztriai példát 
követve - egy önálló tábori püspökség felállítására tett kísérletet. Mivel a politikai 
helyzet ezt nem tette lehetővé, a magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiáját ide
iglenes jelleggel szervezték meg. Ebből az ideiglenességből vezethetők le azok az 
eltérések amelyek a magyarországi, illetve az ausztriai tábori lelkészi hierarchia 
között fenn álltak. A különbségek mellett a magyar hadsereg tábori lelkészi hierar
chiája számos hasonló vonást mutat a császári hadseregbelivel. A nemzetőrség 
tábori lelkészeit legtöbbször a tisztekkel együtt a legénység választotta. A magyar 
hadsereg tábori lelkészeit viszont a hadügyi vezetés nevezte ki, vagy erősítette 
meg állásában. A magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiája kialakulása során azt 
is figyelembe kell vennünk, hogy 1848-49-ben kb. kétszer annyi klerikus szeretett 
volna tábori lelkészi szolgálatot teljesíteni, mint ahányat a hadsereg ténylegesen 
alkalmazott. 

44 Mednyászky az állások betöltéséről Közlöny, 1849. július 18. 564. o., v.o.: OL H 75 1849:25423. (iktatókönyv). 
Jacž-KÓ Károly (Örkény, 1821. október 17. Bugyi, 1899. február 20) Váci egyházmegyés római katolikus lelkész. Vácott 
fi'ozófiai és teológiai tanulmányokat folytatott. Ezek befejeztével 1845. július 20-án pappá szentelték. 1848-ban kecs
keméti segédlelkész, az ókéri táborban hadlelkészi szolgálatot teljesített, de közelebbről nem ismert zavarok miatt 
elhagyta a tábort. 1848-49-ben Kecskeméten liberális felfogású szentbeszédei tették népszerűvé. 1857-től plébános 
Dunakeszin, 1869-1872 között betegállományban volt. 1872-től borosberényi plébános, 1877-től 1884-es nyugdíjba 
vonulásig ismét képián, 1888-ban reaktiválják, bagi káplán, majd 1891-től haláláig adminisztrátor Bugyiban. (Források: 
Chobot Ferenc: A Váci egyházmegye történeti névtára I, k., Vác, 1915. 780. o.; OL H 86 1. d, Előterjesztési ív; OL H 75 
1849; 31065., 31066.; Közlöny, 1848. október 21. 659. o. és 1848, november 1. 702. o. és 1849. június 17. 506. o.) 
Hérics Antalról: Ambrus 1892, 63-65. o.; Szinnyei 1887, (Komárom) 327. o. és 374. o.; OL H 75 1849:25839. 
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MŰHELY 

LENKEFI FERENC 

A LELKIGONDOZÁS PROBLÉMÁI 
A FRANCIA HADIFOGLYOK KÖRÉBEN MAGYARORSZÁGON 

I796-I8OO 

A témakörrel foglalkozó tanulmány első részét e folyóirat 1994. évi 3. számában - az emigráns francia 
papok sorsát az 1795. év utolsó harmadáig, a fogolycserék első hullámáig nyomon követve - azzal 
zártam, hogy a 12 egyházi személy egzisztenciája, akár intézményes, akár nem hivatalos formában 
fennmaradhatott. A források további vizsgálata során mindkét feltételezés helytállónak bizonyult, arra 
viszont nem történt utalás, hogy az 1800-as évig, amikortól jelen időben többé nem említik őket, 
bánnelyikük visszatért volna hazájába, sőt, új nevek is feltűnnek. 

A budai Főhadparancsnokság, miközben továbbra is figyelemmel kísérte sorsukat, természetesen 
feladatának tartotta, hogy a Magyarországon, szolgálatuk során elhunyt lelkészek hagyatéki ügyeit 
megnyugtatóan rendezze. Az 1796-os év iktatókönyvei, mivel az iratok csak nagyon hiányosan maradtak 
fenn, rövid bejegyzéseik ellenére mégis elég információt nyújtanak. Számos kivonat utal a Nagyváradon, 
1795 októberében elhunyt Maurice Langlaise hátrahagyott ingóságai sorsának tisztázására. Ez 
elárverezésüket jelentette, hogy a befolyt összegből az ápolási és a temetési költségeket fedezhessék. Az 
elhalt abbé végrendeletében 111 forintot adományozott a beteg francia hadifoglyok segélyezésére.1 

A jó szándék ellenére az 1794 nyarán, Aradon elhunyt Jean Aubin du Hamel hagyatéki ügyének 
intézése meglehetősen vontatottan haladt, hiszen a még az aradi francia hadifoglyok javára tett 27 forintos 
adományát is csak 1796 novemberében osztották ki a nagyszombati és a lipótvári foglyok között.2 

A száműzetésben élt papok közül 1795 végén először Pellisot adott életjelt magáról, amikor az aradi 
várparancsnokság december 22-én tolmácsolta kérelmét a budai Főhadparancsnokságnak, miszerint a 
lelkész egészségi okokból Ujaradra költözött volna. A General Commando ennek nem látta akadályát.3 

Kollégáját, Jean Jacques-ot a pozsonyi főhadbiztosság 1796. január 7-én kivonta az illetményfizetés 
alól, mivel ekkor úgy tűnt, jó állás adódott számára. Évi 200 forint díjazásért, koszt-kvártéllyal Neuhold 
udvari kamarai tanácsos házánál helyezkedhetett volna el, két fia nevelőjeként. Ezzel összefüggésben 
felvetődött, hogy Jacques helyére a rendelkezésre állók közül esetleg újabb papot kellene a Pozsonyban 
egyedül maradó, név szerint nem említett (valószínűleg Cretin) lelkész mellé küldeni.4 

Nem sokkal később, január 25-én a pozsonyi főhadbiztosság kénytelen volt helyesbítést tenni. Egy 
névrokonságból származó félreértés tisztázása után bizonyossá vált, hogy nem Jean Jacques-ot 
alkalmazták volna a Neuhold családnál, ugyanis az addig Aradon szolgált Jacques Jacques kapta meg 
Nancy püspökétől az engedélyt az állás betöltésére. Pozsony arra is utalt, hogy a környéken új pap 
felvételére nincs szükség, mivel a lipótvári és a nagyszombati foglyok is el voltak látva.5 

A Helytartótanács, még a korábbi tényállás tudatában, január 19 én közvetítette Fengler József győri 
püspök jóváhagyó véleményét Jean Jacques privát alkalmazásáról a két Neuholdfiú mellett, a már 
megállapított feltételekkel. Barco február 3-án világosította fel a Helytartótanácsot a változásról, miszerint 

1 Hadtörténelmi Levéltár, General Commando in Hungarn (a továbbiakban: G. C.) 1796-17-27., 157., 223., 233., 
313., 412., 481., 532. és 713. jelzet, iktatókönyvi bejegyzések (a továbbiakban; i. k. bej.) az 50, 279, 390, 403, 517, 640, 
721, 797, 1072. számok alatt. 4. Departementum (Juditium Delegatum Militare) 243. és 244. sz. könyv. 

2 G. C. 1796-17-865. és 1014. i. k. bej. 1290. és 1503. sz. Dep. 4. 244. sz. könyv. Az iktatókönyveken kívül számos 
adalékkal szolgál, ám pontos dátum nélkül, a kiselejtezett iratok jegyzéke (Ausmerzungs Verzeichnis). 

3 G. C. 1796-18-1. i. k. bej. 14. sz. Dep. 2. (in Publicis) 175. sz. könyv. 
4 G. C. 1796-2. ad mandátum speciale, i. k. bej. 206. sz. Dep. 1. (in Oeconomicis) 100. sz. könyv. 
5 G. C. 1796-18-7. i. k. bej. 156. sz. Dep, 2. 175. sz. könyv, 
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maga Neuhold tanácsos is Jacques Jacques-ra gondolt eredetileg, s az ő jelentkezését várja. Az aradi 
várparancsnokság utasítást kapott, hogy a papot értesítse és indítsa útnak szolgálati helyére.6 Arad február 
9-i válaszában közölte, hogy Jacques-ot az előző napon Temesváron (sic!) keresztül elindította Győr felé.7 

A Helytartótanács, újabb két pap sorsáról hírt adva, január 26-án, gr. Kollonich László kalocsai érsek és 
gr. Esterházy Pál pécsi püspök nyilatkozataira utalva közölte, hogy előbbit, az addig Péterváradon 
szolgált Louis Pion-t évi 260 forint illetménnyel magához venné, utóbbi pedig egy Temesváron működött 
lelkészre számít, egyelőre meghatározott fizetség nélkül. A budai Főhadparancsnokság február 20-án tért 
ki a délen szolgált lelkészek egzisztenciájának rendezésére. Pion járandóságát a korábban élvezett havi 
20 forintos fizetség-keretének fenntartásával kapná. Másrészt, a Helytartótanács tájékoztatása szerint, a 
pécsi püspök - a csanádi püspöki tanáccsal megállapodva, s annak hozzájárulásától függően -- a 
Temesváron szolgált lelkészek közül Maillot-t vagy Bretont, esetleg mindkettőjüket kikérné.8 

A Helytartótanács újabb, február 23-án kelt átiratából kiderült, hogy Kristovics Imre csanádi püspök 
Maillot-t segítőként (Cooperator) foglalkoztatta a Szt. Hubertus plébánián (minden bizonnyal 
Temesváron) évi 150 forintért, Breton pedig évi 200 forint fizetséggel a temesvári székesegyházban 
szolgált, mint dómkáplán, Tájékoztatása szerint több lelkészt nem tudott volna eltartani. A General 
Commando február 27-én a Helytartótanácshoz intézett válasza szerint az adott viszonyok között a pécsi 
püspöknek ekkor még a többi foglalkoztatás nélkül maradt lelkész közül kellett volna választania.9 

A Helytartótanács 1796. március 2-án a hercegprímás nyilatkozataira utalva, újabb lelkészek sorsáról 
adott hírt. Cretin, Jean Jacques, Pierron és Priolet az esztergomi érseki ellátmányt élvezték, Roussel saját 
anyagi eszközeiből élt Pesten, míg Royer és Jourdain a kalocsai érsektől kapott bizonyos javadalmazást 
(Pfründe). Meg nem nevezett, foglalkoztatás és ellátmány nélkül maradt társaikat az esztergomi érsek 
szívesen „kiközvetítette" volna egyházmegyéjében. Buda erre a lehetőségre március 16-án Szerelem 
vezérőrnagy, pozsonyi dandártábornok, a pozsonyi főhadbiztosság és a nagyszombati rokkantház 
parancsnoksága figyelmét is felhívta.10 

A bánsági General Commando március 12-én a Temesváron szolgált lelkészek ügyében azt a 
helyreigazítást tette, hogy a Szt, Hubertus plébánián nem Maillot, hanem Breton nyert alkalmazást 
segítőként. A dómkápláni helyet végül mással töltötték be. Maillot évi 60 forint orvosság- és öltözeti 
hozzájárulásért a vallásügyi alaphoz (Religions Fond) folyamodott, a budai Főhadparancsnokság pedig a 
pécsi püspök figyelmébe ajánlotta őt. A korábban Aradon szolgált és tétlenül ott rekedt Pellisot is azt 
kérte, hogy a pécsi egyházmegyében találjanak számára elfoglaltságot.11 

A pozsonyi főhadbiztosság március 28-án kelt jelentése szerint sem volt nehézségektől mentes a 
fogolycserék miatt megbízatás nélkül maradt lelkészek eltartása. A pozsonyi kerületben tartózkodott 
Cretint, Jean Jacques-ot, Priolet-t és (itt:) Jourdaint a prímás érsekhez utalták egzisztenciájuk további 
biztosítása érdekében.12 

A nagyszombati rokkantház parancsnoksága még április 6 án is arról adott hírt, hogy Jourdain és Priolet 
áthelyezését sürgeti. A budai General Commando április 13-án változatlanul úgy rendelkezett, hogy a 
lelkészek közvetlenül Batthyány József hercegérsekhez forduljanak: ,,...die 2 französischen Priester 
haben sich tlie die übrigen mit ihren Desiderien directe an Seine Eminenz den Kardinalen Primas Fürst 
Pattiani zu wenden. "13 

A négy lelkész (közülük Jourdain helyett" ismét Pierront említik) Batthyány érsek április 12-én, a budai 
Főhadparancsnoksághoz intézett átirata szerint végül jelentkezett nála. Az ő jóvoltából április l-re 
visszamenőleg továbbra is megkaphatták havi 20 forintos ellátmányukat az egyházmegyei szolgálat 
fejében. Az esztergomi érsek ajánlata szerint, amennyiben hat társuk eltartását a kalocsai érsek, illetve 
más püspökök nem vállalhatnák tovább, átvenné a róluk való gondoskodás terhét, a tehetségüknek 
megfelelő alkalmaztatás ígéretével együtt,14 

6 G. C. 1796 18-7, és 1061. helytartótanácsi sz., i. k. bej, 157. sz, Dep. 2. 175. sz. könyv. 
7 G. C. 1796 18-11. i. k. bej. 254. sz. Dep, 2. 175. sz. könyv. 
S G. C. 1796-18-11, i. k. bej, 260. sz. Dep. 2. 175. sz. könyv. 
9 G. C, 1796-18-12. és 1820. helytartótanácsi sz,, i. k. bej. 271. sz. Dep. 2. 175. sz. könyv, 

10 G, C. 1796-18-13, és 4175. helytartótanácsi'sz., i. k. bej. 380. sz. Dep, 2. 175. sz, könyv. 
11 G. C. 1796-18-14. i, k. bej. 410. sz, Dep, 2. 175. sz. könyv. 
12 G. C. 1796-18-16. i, k. bej. 487. sz. Dep. 2, 175. sz. könyv. 
13 G. C. 1796-18-47. i. k. bej. 529. sz. Dep. 2. 175. sz. könyv. 
14 G. C. 1796-18-18., 2217. sz. 
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A budai General Commando május 4-én írt át a bánsági Főhadparancsnokságnak, a csanádi püspöki 
tanács nyilatkozatára visszatérve, amelyet a Helytartótanács március 12-én tolmácsolt Maillot és Pellisot 
ügyében. Eszerint a pécsi püspök válasza még nem érkezett meg Pellisot átvételéről, s a betegeskedő 
Maillot évi nyugdíjigényét sem tudta teljesíteni a vallásügyi alap. Tehát biztos elhelyezésükig az erre 
kötelezettséget vállalt egyháznagyok által biztosított havi 20 forintos korábbi illetményt (Sustentations 
Gehalt) adhatták ki részükre.15 

Pellisot dolgában a Helytartótanács május 31-én tájékoztatta ismét Barco-t, aki csupán augusztus 10-én 
írt le az aradi várparancsnokságnak. A pécsi püspök eszerint alkalmassága esetén hajlandó volt a francia 
papot lelkiszolgálatra felvenni, így értesíthették őt a kedvező döntésről.16 Az aradi várparancsnokság 
augusztus 20-án továbbította Pellisot nyilatkozatát, aki a pécsi egyházmegyébe történő áthelyezését 
köszönettel elfogadta.17 

Kollégájáról, Jacques Jacques-ról, a Helytartótanács augusztus 16 i tudósítása szerint a győri püspök azt 
a tájékoztatást adta, hogy a pap március elsejétől Neuhold udvari tanácsos két fia tanulmányait irányítja.18 

Pellisot ügye érthetetlen okokból meglehetősen sokáig húzódott, hiszen a Helytartótanács csak október 
31-én adta át Pál pécsi püspök emlékeztetőjét, hogy az abbé nála Mohácson, vagy Pécsett, az általános 
helynökénél nyer alkalmazást.19 Az aradi várparancsnokság pedig csak december 7-én értesítette Budát, 
hogy Pellisot 27-én indulhat új állomáshelyére.20 

Az 1797. év tavaszán az emigráns lelkészek közössége tovább fogyatkozott. Heismann százados 
március 14-én jelentette Lipótvárról, hogy Charles-François Priolet végrendelet hagyásával, 12-én 
elhunyt.21 A temetési költségek és a hagyaték rendezése érdekében hosszú eljárás vette kezdetét. Ennek 
során Priolet ingóságait zár alá vették, leltározták, s igyekeztek tisztázni a nagyszombati plébánia és a 
katonai szervek közti méltatlan nézeteltéréseket, amelyek feltárásához a budai General Commando 
jogügyi osztályának (Juditium Delegatum Militare) beavatkozására is szükség volt.22 

A huzavona csupán az év végére csitult el annyira, hogy az elhunyt pap kollégái, Jourdain és Jean 
Jacques bevonásával nagyjából lezárhatták az ügyet. Ennek során a Helytartótanács október 24 én küldte 
meg a budai Főhadparancsnokságnak Priolet végrendeletét és a hagyatéki leltárat. A General Commando 
december 2 án utasította a nagyszombati rokkantház parancsnokságát, hogy az összes, a hagyatéki 
eljárással kapcsolatos iratot küldje meg részére. Az igen szűkszavú, szerény végrendelet is 
hozzájárulhatott az anyagi természetű viták kiéleződéséhez: 

,,In nomine Pâtris et Filii et Spiritu Sancti. In praesentia mentis meae constituo hanc ultimam 
voluntatem m earn. 

Primo - ut honeste ut pater Gabriel in praesentia vicinorum parochorum et plurimum sacerdotum 
cum lympanis et tubis sepetiar. 

Secundo - medicináé et medicus, sicut et famuli servientes pro congruo exsolvuntur. 
Tertio - ad hospitale gallicis infirmis quinque florenos quid quid super his ex distractis rebus 

remanserit, totum pro sacris in refrigerium animae meae.,ä3 

A francia papok ügyében idáig háttérben maradó udvari Haditanács részéről gr. Tige tábornok 1797. 
december 9 én érdeklődött afelől, mi történt a Belső-Ausztriában és másutt, a francia hadifoglyok mellett 
szolgált lelkészekkel. A Haditanács teljes diszkréciót kért: ,,Das General Commando hat daher im Fall 
solches demselben nicht ohnehin schon bekannt tväre, derowegeti unter der Hand und ohne 
Beursachung eines Aufsehens die Erkundigung einzuziehen, und den Bericht darüber anhero zu 
erstatten. '£4 

A budai Főhadparancsnokság december 27-én vette sorra a területén élő lelkészeket. Számadása átfogó 
képet ad az 1797 végén Magyarországon időző papokról. Eszerint 12 (11) lelkész maradt vissza a 

15 G. C. 1796-18-19., 628. sz. fogalmazvány és 7034. helytartótanácsi sz. 
16 G. C. 1796-18 28., 1012. sz. fogalmazvány és 11089. helytartótanácsi sz. 
17 G. C. 1796-18-31., i. k. bej, 1172. sz. Dep. 2. 176. sz. könyv. 
18 G. C. 1796-18-34., i. k. bej. 1244. sz. Dep. 2. 176. sz. könyv. 
19 G. C. 1796-18--45., i, k. bej. 1675. o. Dep. 2. 176. sz. könyv (az irat megvan). 
20 G. C. 1796-18-50., i. k. bej. 1828. sz. Dep. 2. 176. sz. könyv. 
21 G. C. 1797-36-128, szám nélkül. 
22 G. C. 1797-36-255., 684, sz. és fogalmazvány, valamint mellékletek. 
23 G. C. 1797-36-346., 1503. sz. fogalmazvány. 
24 G. C 1797-36-355., 2135. sz. 
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Magyarországra, a Bánságba és Szlavóniába küldöttek közül. Louis Cretin, Jean Jacques és Gabriel Pierron 
1796. április 1-től tovább kapták az esztergomi érsektől havi 20 forintos illetményüket, míg 6 társuk: 
François Roussel, Antoine Royer, N. Pellisot (sic!), Aimable Jourdain, Antoine Maillot es Louis Breton a 
kalocsai érsek jóvoltából tarthatták fenn magukat. Végül 3 társuk közül Jacques Jacques Pozsonyban, 
Neuhold udvari kamarai tanácsosnál nevelősködött, Louis Pion a kalocsai egyházmegyében, Hugo 
Vinzenz Pellisot pedig a pécsi egyházmegyében állt a püspök személyes alkalmazásában. 

A budai vezénylő kiegészítése szerint François Roussel, mint ismeretes, eredetileg sem tartozott a 
hivatalosan Magyarországra érkezett lelkészek közé, mivel pár évvel korábban rokonlátogatásra érkezett 
Budára, s néhány társa halálát követően saját kérésére bízták meg az Újépületben élt fogolykolónia 
lelkigondozásával. Barco a Belső-Ausztriában alkalmazott lelkészekről nem tudott adatokkal szolgálni.25 

1798-ban csupán egyetlen iratváltás foglalkozik a papok sorsával: Louis Pion és Jourdain fizetésére kért 
rendelkezést a pozsonyi főhadbiztosság március 19-én, Az előző évhez hasonlóan a budai 
Főhadparancsnokság március 24-én csak Jourdain, a kalocsai érsektől továbbra is húzandó havi 20 
forintjáról intézkedett, míg Pion ügyében nem tartotta magát illetékesnek a pap folyamatosan fennálló 
egyházmegyei alkalmaztatása miatt.56 Ennek ellenére a General Commando érintett ügyosztálya 
értesítése nyomán a budai Főhadparancsnokság április 19-én tudatta a pozsonyi főhadbiztossággal, hogy 
Pion részére a kalocsai érsek az év elejétől folyamatosan utalja a budai hadipénztárhoz havi 20 forintos 
al apjárandóságát.27 

1799 fordulópontot jelentett az eredeti megbízásuk szempontjából tétlenségre ítélt emigráns lelkészek 
számára, ugyanis a nagyszombati rokkantház parancsnoksága július 16-án intézkedést kért a 
Nagyszombatban és Lipótváron elhelyezett hadifoglyok lelkigondozása ügyében. Buda július 22-i 
utasítása szerint a pozsonyi föhadbiztosságnak Jourdaint Nagyszombatra kellett rendelnie, s a Pozsonyban 
tartózkodó társai közül egyet a General Commando nevében Lipótvárra helyeznie.28 

Az 1799 nyarán szintén hadifoglyokat tartott Kiscell esetében a General Commando július 27-én, mint 
1794-ben is, a Helytartótanácshoz fordult kegyszerek kikölcsönzése ügyében, hogy miséztethessenek a 
franciáknak. Mivel az óbudai ruházati-gazdasági bizottmány nem rendelkezett a szükséges tábori, 
kápolnával, Augustin Schmid tábori lelkész a budai templomi raktárból kérte ki az apparamentumokat.29 

A budai Főhadparancsnokság július 18-án a személyi kérdésekben úgy döntött, hogy a Kiscellben a 
parancsnokságot ellátó Wopperer másodkapitány kérése ellenére nem két lelkészt, hanem egyedül a 
Vízivárosban élt Pierre Royer-t rendelik a foglyok lelkigondozására. Wopperer arra is utasítást kapott, 
hogy a szóban forgó templomi eszközöket vegye át.30 

Az aradi várparancsnokság július 23-án jelentette be igényét francia papra, de annak odaérkeztéig az 
ottani egyházközségből egy franciául értő lelkész átvételét fontolgatta.31 Buda ezzel kapcsolatban 
augusztus 3-án tudatta a bánsági General Commandoval, hogy amint a hadifoglyok megérkeznek, a 
korábban a Bánságban szolgált lelkészek közül az egyiket Aradra küldi. Ezért arra is felkérte, adjon 
tájékoztatást a területén időző papokról,32 

A nagyszombati rokkantház parancsnoksága augusztus 6-án arról tudósított, hogy Aimable Jourdain 
rendben ellátja feladatát a hadifoglyok mellett. Ugyanakkor Lipótvár még mindig nem kapta meg az ígért 
papot, így Nagyszombat az ő ismételt kérelmét is továbbította.33 A helyzet rendezését megnehezítette, 
hogy a pozsonyi dandár részéről Skaricza vezérőrnagy kénytelen volt jelenteni, hogy a városban élt 
számbavehető francia papok közül Louis Pion a rendelkezésre álló orvosi bizonyítvány szerint éppen 
beteg, míg társa, Jean -Baptiste Jacques állandóan gyengélkedik. Ezért egyikük sem vállalhatta a lipótvári 
lelkiszolgálatot, sőt, utóbbira a Pozsonyba érkező foglyok mellett mindenképpen szükség volt. A General 
Commando augusztus 14-én arról tájékoztatta a pozsonyi katonai parancsnokságot, hogy a bánsági 
Főhadparancsnokság jelentésének ismeretében intézkedhet csak a lipótvári pap-igény kielégítéséről. 
Addig is saját maguknak kellett gondoskodniuk az istentiszteletek megtartásáról, 

25 G. C. 1797-36-355., 2135. sz. és fogalmazvány. Mint látható, a felsorolás tévedésből kétszer említi Pellisot t, 
tehát 1797 végén valójában 11 pap működött Magyarország területén. 

26 G. C. 1798-18-2., i. k, bej. 1513. sz. Dep. 1. 113. sz. könyv. 
27 G. C. 1798-18-6., i. k. bej. 2611. sz. Dep. 1. 114. sz. könyv. 
28 G. C. 1799-36-45., i, k. bej, 1570. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv. 
29 G. C. 1799-36-50,, 1587. sz. és fogalmazvány. 
30 G. C. 1799-36-52., 1599. sz. ad mandátum speciale. 
31 G. C. 1799-36-60., i. k. bej. 1653, sz, Dep. 2. 182. sz. könyv. 
32 G. C. 1799-36-60,, i. k, bej. 1653, sz. Dep. 2. 182. sz. könyv. 
33 G. C. 1799-36-79., i, k. bej, 1747. sz, Dep. 2. 182. sz. könyv. 
34 G. C. 1799-36-80., i. k. bej, 1753. sz, Dep. 2. 182. sz. könyv. 
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A temesvári főhadparancsnok augusztus 17-én értesítette a budai General Commandot, hogy 
Temesváron él egy Majlad nevezetű francia pap, de ő is hivatalos illetmény nélkül, mivel a városi 
főtemplomban nyert alkalmazást, s fizetést. Buda az értesítést egyelőre ad acta tette, azzal az augusztus 
28-i megjegyzéssel, hogy Arad részére már rendelkezésre áll egy pap.35 

A mindeddig ismeretlen személy mellett a magyar tábori püspökség október 6-i előterjesztésében 
Piacidus Langlazes is megjelenik. A tábori püspökség javaslata szerint, mivel az eddig Kiscellben szolgált 
Pierre-Antoine Royer szeptember 15-én, 38 évesen elhunyt, s a környéken maradt egyetlen pap 
(feltehetően a Pesten működött Roussel) egyszerre két helyen képtelen volt ellátni feladatát, a nemrég 
érkezett Langlazes léphetne a kiscelli szószékre. A megoldásra a General Commando is áldását adta, így 
Royer illetményét, a szokásos havi 20 forintot, október l-re visszamenőleg Langlazes kapta azzal, hogy a 
kiscelli francia tisztek lelki istápolásán kívül Pesten is besegít.36 A döntés éppen idejében született meg, 
ugyanis a kiscelli francia tisztek ezirányú kérését aznap továbbította az ottani katonai parancsnokság.37 

Október 19-én a szegedi katonai parancsnokság részéről Klass százados is a budai General 
Commando hoz folyamodott, hogy az érkező francia hadifoglyok lelkigondozására, legalább a vasár- és 
ünnepnapi misék megtartására, ill. a betegek mellé franciául tudó papot rendeljenek. Ők az egész 
szegedi klérus körében csak egyetlen, valamennyire alkalmas személyt találtak, a piarista iskolaigazgatót, 
de nyelvtudása nem volt elegendő a feladat megfelelő ellátásához.38 

Kavanagh lovassági tábornok, budai vezénylő, október 26-án írt át Kollonich kalocsai érseknek, hogy 
tegyen lépéseket újabb francia lelkészek illetményezésének biztosítására, hiszen a korábbiak közül 
néhányan már meghaltak, más részük pedig magánalkalmazásban állt.39 

Kollonich László november 7-i válaszában nagylelkűen 6 francia pap fejenként havi 20 forintos 
illetményezésére tett ígéretet a háború időtartamára. Egyúttal szükség esetére további lelkészek 
támogatását is kilátásba helyezte.40 

A függőben maradt ügyek intézésében a magyar tábori püspökség fontos szerepet vállalt, ugyanis a 
General Commando azzal bízta meg, hogy a Budán időző - most első ízben említett - Hévé kanonokot 
Nagyváradra, a Törökszentmiklóson élt Gabriel Pierront Szegedre irányítsa. Illetményezésük amúgy is 
megoldott volt, utóbbiét a kalocsai érsek biztosította, míg előzőé az időközben elhunyt Batthyány 
hercegprímás halála után is érvényben maradt.41 

Az aradi várparancsnokság december 3 án arra hivatkozva, hogy mindkét kórházában rengeteg beteg 
fekszik, továbbá a francia foglyok mellett szolgáló pap is súlyosan megbetegedett, másik lelkészt kért, a 
szokásos illetményezéssel.42 Arad, amilyen aggodalommal szólt gondjairól, december 7-én arról adott 
jelentést, hogy a beteg lelkész felgyógyult, sőt a helyi rend provinciálisától -- minden bizonnyal a 
ferencesektől, mivel szeptember folyamán felvették velük a kapcsolatot - egy másik egyházi személyt is 
rendelkezésükre bocsátottak, aki már meg is érkezett.43 

1800. január 4 én az aradi várparancsnokság jelentette, hogy az ottani foglyok melletti lelki szolgálatot 
ellátó franciskánus meghalt, miután korábbi betegségéből már nem (mégsem) épült fel. Ezért, az előző év 
december 3 i megkeresésükre (mégis) visszautalva, kérték egy újabb pap odaküldését. A budai General 
Commando január 22-én, a reményei szerint hamarosan bekövetkező, a legénységet és az altiszteket 
teljes mértékben érintő fogolycserékre utalva - miáltal a magyar területeken alig marad fogoly -, úgy 
vélte, a mellettük foglalkoztatott francia papokra sem lesz többé szükség: „...die bey ihnen befindlichen 
französichen Priester aus ihrer Aktivität kommen... ". Ennek megfelelően Buda rövid időre Arad türelmét 
kérte, de segítséget is ígért. 4 

Hasonló gondokkal küszködött a temesvári főhadparancsnokság is, amely január 20-án kereste meg 
Budát az ottani emigráns francia pap halála miatt. Az eddig nem, vagy más néven említett Caspar atya az 
előző év decemberében halt meg, név nélkül említett társa pedig betegsége miatt képtelen volt feladatai 

35 G. C. 1799-36-105., i. k. bej. 1864. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv. 
36 G. C. 1799-36-238., i. k. bej. 2302. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv. A budai General Commando december folyamán 

folytatott levelezést a jogügyi osztállyal és a Haditanáccsal Royer hagyatéki ügyében. (G. C. 1799-36-507., 1648. sz. és 
fogalmazvány,) 

37 G. C. 1799-36-251., i. k. bej. 2351. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv. 
38 G. C. 1799-36-299., 2480. sz. 
39 G C. 1799-36-299., 2480. sz. fogalmazvány. 
40 G. C. 1799-36-382., i. k. bej. 2642. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv. 
41 G C. 1799-36-516., 2965. sz. ad mand. speciale Dep. 2. 182. sz. könyv. 
42 G. C. 1799-36-536., i. k. bej. 3018. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv. 
43 G. C. 1799-36-550., i. k. bej. 3048. sz. Dep. 2. 182. sz. könyv. 
44 G. C. 1800-36-72., i. k. bej, 190. sz. Dep. 2. 183. sz. könyv. 
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ellátására. Arra, hogy a csanádi egyházmegye consistoriuma idejében segíthessen, nem volt esély, ezért 
Temesvár két francia papot kért, a már bevett 20 forint havi illetmény biztosításával. A budai General 
Commando hasonló indokból, mint Arad esetében, február elsején intette türelemre bánsági 
testvérszervét.45 

Az általános kiváró hangulat és nyugtalanság közepette a nagyváradi katonai parancsnokság részéről 
Bessenyei kapitány jelentése hozott némi enyhülést. Február 3-án tudatta, hogy az ottani helyszínre 
rendelt Hévé kanonok megérkezett, s ellátmánya rendezését kérte. Buda február 19-én nyugtatta meg 
Nagyváradot, hogy a kalocsai érsektől Hévé részére biztosított havi 20 forint január elsejére visszamenően 
nem szenved további késedelmet, mivel a kincstár terhére kifizetik azt.46 

A bánsági General Commando február 22-én sürgette meg Buda intézkedését egy francia lelkész 
odairányítása tárgyában, mivel félő volt, hogy a francia foglyok hosszabb ideig lelki istáp nélkül 
maradnak. A budai Főhadparancsnokság, a kétoldalú fogolycserék kezdetét várva, egyelőre ad acta tette 
az ügyet: ,,In Erwartung der annoch erfolgen dürfenden beiderseitigen Auswechslung der französischen 
Kriegsgefangenen ad acta!'41 

Arad, időközben úgy tűnik, megkapta az igényelt papot, ám február 18-án azt jelentette, hogy az 
megbetegedett, ezért a radnai plébániáról kértek lelkészt, aki már el is foglalta helyét. 8 

Itt szakadnak meg a francia hadifoglyok lelkigondozásáról szóló iratváltások, s az emigráns papok 
további sorsára egyetlen utalás sem történik. Jelenlegi ismereteink szerint az 1800. év az utolsó, 
amelyben a francia hadifoglyok magyarországi intézményes lelkigondozásának biztosítására sor került. 
Ezt követően Ausztria koalíciós meghatározottságától függően, csak 1805-ben kerültek területére és a 
koronatartományokba hadifoglyok, de az ő esetükben és a későbbiekben sem volt szó a lelkigondozás 
ügyéről. Elképzelhető, hogy a központi birodalmi szervek irattárai segítséget nyújthatnak a téma 
megnyugtató lezárásához. 

Végezetül nem haszontalan az 1793 és 1800 között a magyar korona területein ténykedett, név szerint 
említett 21 emigráns francia pap nevét szolgálati helyeikkel együtt felsorolni, e módon is elismerve 
vállalkozásukat. 

1. Marcel Andriot - Temesvár. 
2. Louis Breton - Temesvár. 
3. Caspar atya - Temesvár. Meghalt: 1798 decemberében. 
4. Benedict (Louis) Cretin - Pozsony. 
5. Jean-Aubin du Hamel -Temesvár, Arad. Meghalt: 1794 nyarán. 
6. Hévé kanonok - Nagyvárad. 
7. Jacques Jacques - Eszék, Arad, Pozsony. 
8. Jean-Baptiste Jacques -Győr, Pozsony. 

10. Maurice Langlaise -Szeged, Nagyvárad. Megh.: 1795. X. hó. 
11. Piacidus Langlazes - Kiscell. 
12. Licot atya - Temesvár. 
13. Antoine Maillot - Temesvár. 
14. Majlad atya - Temesvár. 
15. Hugo-Vinzenz Pellisot -Temesvár, Arad, pécsi egyházmegye. 
16. Gabriel Pierron - Munkács, Kassa, Szeged. 
17. Louis Pion - Eszék, Pétervárad, kalocsai egyh. megye, Pozsony. 
18. Charles-François Priolet - Lipótvár. Megh.: 1797. III. 12. 
19- François Roussel - Pest. 
20. Pierre-Antoine Royer -Pozsony, Kiscell. Megh.: 1799. IX. 15. 
21. Vernier atya - Temesvár. 
22. N. N. -Győr. (Hagondange térőrnagy unokaöccse.) 

45 G. C. 1800-36-97., i. k. bej. 299. sz. Dep. 2. 183. sz. könyv. 
46 G. C. 1800-36-158., i. k. bej. 480. sz. Dep. 2. 183. sz. könyv. 
47 G. C. 1800-36-203., i. k. bej. 602. sz. Dep. 2. 183. sz. könyv. 
48 G. C. 1S0O 36- 204., i. k. bej. 605. sz. Dep. 2. 183. sz. könyv. 
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HERMANN ROBERT 

A GÖRGEY-KÉRDÉS MAI ÁLLÁSÁRÓL1 

Gondolatok és megjegyzések Kosáry Domokos 
„A Görgey-kérdés és története" című kötete kapcsán 

A magyar történeti köztudatnak vannak olyan gumicsontjai, amelyeken nemzedékek rágódtak, s 
hihetőleg fognak is rágódni. Olyan kérdések ezek, amelyeket nehéz érzelemmentesen, csupán a tények 
alapján megközelíteni. Éppen ezért racionalitás, érzelmi és erkölcsi szempontoknak a politikaiakkal 
történő keverése jellemzi tárgyalásukat. Érdekes módon, ahogy a jelenkor felé közelítünk, egyre több 
ilyen kérdéssel találkozunk. Az őstörténet többfajta megközelítését magyarázhatja az elbeszélő források 
szegénysége és megbízhatatlansága; a Mohács-komplexus leírható úgy is, mint a magyar nagyhatalom 
hirtelen - noha nem megmagyarázhatatlan - megszűnése fölötti csodálkozás. A polgári nemzetté válás 
korszakától, attól az időszaktól kezdve, amikor a szereplők már-már személyes ismerőseink lehetnek, 
viszont egyre nő az olyan jellegű kérdések száma, mint hogy mi lett volna, ha Széchenyi Kossuth fölé 
kerekedik híres vitájukban; ha Kossuth szebben beszél az újvidéki szerbek küldöttségével 1848. április 
9-én; ha Lamberget nem lincselik meg a hajóhídon, ha Görgey nem ostromolja Budát, vagy nem teszi le 
a fegyvert Világosnál. 

A Görgey-kérdés - némi képzavarral élve - az az állatorvosi ló, ami az ilyen történeti problémák 
összes lehetséges tünetét produkálja, az érzelem és az értelem konfliktusától a közvélemény és a 
tömegek politikai indíttatású manipulációján át a tényszerű megközelítés és az erkölcsi példabeszédek 
feloldhatatlan ellentétéig. Megérte tehát, hogy Kosáry Domokos 1936~ban egyetemi doktori 
értekezésében - első megjelent kötetében - próbálta meg felfejteni a kérdés bonyolult szájait, s 
hasonlóképpen csak örülhetünk annak, hogy a Szerző közel hat évtized után újra elővette, kibővítette s 
alaposan átdolgozta könyvét. (Osiris-Századvég, Budapest, 1994. 388+388 o.) 

Kosáry 1936-os kötetét a szakmai kritika egyöntetű elismeréssel fogadta. A szakmán kívüli kritikát két 
szélsőség, illetve egy szélsőség és egy másik szélső pólus jellemezte. A kiérdemesült függetlenségi 
publicista, Kacziány Géza érzelmi és tekintélyérvekkel támadta a szerzőt. A Görgeyt tisztelő Altmann J. 
Gyula pedig számon kérte rajta, hogy csak megírta, de nem oldotta meg a Görgey-kérdést. 

Kosárynak és munkájának „jót tett" ez utóbbi szemrehányás. Az 1936-os kötet higgadt, távolságtartó, 
inkább leíró jellegű tárgyalását ebben az új kötetben szenvedélyesebb hangvétel jellemzi, s a Szerző 
nemcsak ismerteti a Görgey-kérdéssel kapcsolatos fontosabb történeti problémákat, de rendre állást is 
foglal bennük. A szenvedélyes hangvételt pedig az magyarázza, hogy - mint ez a II. kötet 22-23-24. 
fejezetéből kiderül - az 1936-os kötet és a téma meghatározó jelentőséggel bírt a Szerző életének 
elkövetkező két évtizedére. 1936-ban a Görgey-kérdés Kosáry számára csupán történeti probléma volt, 
1994-ben, a kötet megjelenésekor saját sorsának része is. 

Mennyiben új és más ez a kötet, mint az 1936-ban megjelent? Az olvasó röpke összehasonlítás alapján 
is meggyőződhet arról, hogy Kosáry nem csupán az elmúlt hat évtized historiográfiájának történetét 
illesztette a kötet végére, hanem a megelőző fejezetekel is alaposan átdolgozta és kibővítette. Az 1936-
os kötet nyolc fejezetében foglaltakat itt huszonegy tárgyalja, ezen belül az első, Görgey 1848-49-es 
működését tárgyaló fejezet terjedelmében közel háromszorosára növekedett. De - amint ezt Kosáry az 
előszóban érthetően elégedetten állapítja meg - az 1936-os kötet fő konklúziói „alapjában véve ma is 
megállják helyüket". (I. 7. o.) 

Mik ezek a fő következtetések? Az első az, hogy Görgey „a magyar szabadságharcnak nem árulója, 
hanem kitűnő és a hazájához mindvégig hű hadvezére volt", aki politikával „csak akkor foglalkozott, 
amikor a hadi helyzet szempontjából hibásnak találta a politikai vezetés egyes lépéseit, és azokat utólag, 
elkésve, sikertelenül próbálta korrigálni anélkül, hogy megkísérelte volna a politikai vezetést egy 
határozott ellenkoncepció jegyében magához ragadni". A másik ilyen következtetés az volt, hogy 
„1848/49, a magyar forradalom és szabadságharc nagy történelmi fordulóját a maga bonyolult 
összefüggéseivel, amelyek közt meghatározó szerepe volt a nemzetközi politikai erőviszonyoknak, 

1 Egy előzetes megjegyzés: Kosáry ipszilonnal írja Görgey nevét, jómagam az i-s írásmód híve vagyok. A Szerző 
iránti tiszteletből és a nyomda iránti kíméletből azonban, ebben az írásomban, magam is az ipszilonos írásmódot 
használom. 
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képtelenség valami olyan kezdetleges mitológiává torzítani, amelyben a magyar vezetők, mint a gonosz 
és a jó megszemélyesítői küzdenek egymással, mintha alapvetően e párharcon múlt volna a küzdelem 
sorsa, és mintha az egyik - bármelyik - érdemeinek elismerése megkövetelné a másik lebecsülését és 
elítélését". Végül a harmadik fő következtetés az volt, „hogy a szabadságharc megítélése, a Görgey-
kérdés alakulása a közvéleményben maga is olyan történeti jelenségnek, folyamatnak tekinthető, amely 
szinte diagramként jelezte a hazai politikai irányzatok mozgását, küzdelmeit. Téves értelmezései, 
negatív tünetei ugyanis általában abból adódtak, hogy közvetlenül függésébe került olyan politikai 
tendenciáknak, amelyek saját igazolásuk céljából igyekeztek a történeti múltat felhasználni, vagy éppen 
módosítani'. (I. 7-8. o.) Kosáry mindehhez még hozzáteszi, hogy az újabb kutatási eredmények 
„általában nem cáfolták, hanem - éppen ellenkezőleg - még egyértelműbben igazolták Görgeyről és 
szerepéről kialakított álláspontunkat". Ehhez még kiegészítésként hozzáteszi, hogy az elemzés során 
nem az volt a fő kérdés, hogy Görgey személye és egyéni szerepe „mikor, mennyiben részesült reális, 
méltányos megítélésben, elismerésben és kritikában". A fő kérdés, „amelynek felvetésére ez az eset 
csak tanulságos példa és jó alkalom", az, hogy „történetírásunk, történeti látásunk és - szélesebb 
körben - társadalmunk történeti tudata mennyiben s miként tudott és tud a múlt realitásaival 
szembenézni. Aki ugyanis a múltat indulatilag közelíti meg, önkényesen, elfogultan, eltorzítva 
értelmezi, a valóságot és annak kritikai elemzését félretolva, az elkerülhetetlenül hajlamos lesz ugyanezt 
tenni a jelennel, és viszont". (I. 9-10. o.) 

Az első, Görgey 1848—49-es működését tárgyaló fejezet három alfejezetre oszlik. „A forradalom 
iskolája" című 1849 április végéig, a tavaszi hadjárat befejezéséig tárgyalja a kilépett cs. kir. 
főhadnagyból néhány hónap alatt honvédtábornokká avanzsált fiatalember ténykedését. 
Kiemelendőnek tartja, hogy Görgey első hírlapi cikkét a Marczius Tizenötödike, a márciusi fiatalok 
radikális hangvételű lapja hasábjain jelentette meg, amivel „persze nem azt akarjuk állítani, hogy 
Görgey a pesti márciusi fiatalok lapjához tartozott", csupán azt, hogy „Görgeyben volt egy radikális 
vonás, vagy olykor éppen indulat, amely a feudális nemesi úrhatnámság és az arisztokrata gőg ellen 
irányult", s ezt figyelembe véve, „cselekedeteit már most, pályafutása elején jobban megértjük". (I. 19. 
o.) Kosáry megállapítja, hogy Kossuth figyelmét nem Zichy Ödön kivégzése hívta fel Görgeyre, s -
Urban Aladár tanulmánya alapján - figyelmeztet arra, hogy az ifjú őrnagy már 1848. szeptember 13-án 
felajánlotta szolgálatait Kossuthnak. 1848 őszi szereplésével kapcsolatban Kosáry is úgy véli, hogy a 
Lajta-menti táborban tartott október végi haditanácsokon, a cs. kir. fősereg beérkezése után, Görgey 
először ellenezte a határ újabb átlépését, majd - Kossuth érveinek hatására - az újabb haditanácson a 
támadás mellett voksolt. (I. 23-24. o.) Az 1848 november-decemberi hadseregszervezés során Görgey -
jobb meggyőződése ellenére - engedett Kossuth véleményének, s a kordonszerű határvédelmet 
választotta az összpontosítás, s a csapatok így történő kiképzése helyett. Emellett 1848. november 11-én 
az OHB-hoz írott levelében gyakorlatilag Kossuth diktátorrá tételét javasolta. (I. 26. o.) Az 1848. 
december 30 i móri csatával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy Görgeyt nem terhelte felelősség Perczel 
vereségéért, (I. 29.) Itt meg kell jegyeznünk, hogy Jellacié csapatai nem voltak „sokszoros túlerőben", 
hiszen létszámban és tüzérségben a bevetett két dandár nem múlta felül Perczel hadtestét; a 
katasztrofális vereséget a magyar csapatok rossz felállítása és Ottinger nehézlovasságának elsöprő 
rohama okozta. 

A váci nyilatkozatról Kosáry megállapítja, hogy annak politikai tartalma lényegében egybevágott 
Kossuth akkori álláspontjával, Kossuth neheztelését az vívta ki, hogy Görgey nyíltan - és sokszor 
igazságtalanul - bírálta az OHB (és így Kossuth) katonai jellegű intézkedéseit. (I. 31. o.) A január 2-i 
haditanácson előterjesztett haditerv és Görgey téli hadjárata is elérte a célját, hiszen „lekötötte, 
megosztotta az osztrák főerőket, és időt adott Debrecennek arra, hogy az új csapatokat a Tiszánál 
összpontosítsa". Ekkor már „lehetőség nyílt arra is, hogy a magyarok ellentámadásba menjenek át az 
ország szívét megszállva tartó császári sereg ellen". (I. 34. o.) Kossuth először Görgeynek szánta a 
fővezérséget, de aztán úgy döntött, „hogy mást, számára megfelelőbbet keres helyette, őt meg leváltja, 
illetve az újnak alárendeli". (I. 34. o.) A leváltással kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy Görgey 
1848 novemberi fővezéri kinevezése gyakorlatilag hadtestparancsnoki kinevezés volt, s csak a sereg 
növekedése révén vált hadseregparancsnokivá. De 1849 februárjában Görgey már ismét csak 
hadtestparancsnok volt. A Dembiiíski kinevezését tudató hadügyminiszteri rendeletet sem azért 
fogadták felháborodással a feldunai hadtest tisztjei, mert az a sereget „VII. hadtestként osztotta be 
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Dembiňski fővezérsége alá" (I. 37. o.), hanem azért, mert ezt a hadtestet csupán egyetlen (XVI.) 
hadosztályként tüntette fel, ellentétben a többi, 2-4 hadosztályra osztott hadtesttel.2 

Kosáry szerint Dembiňski „alkalmazása magas szinteken, szabadságharcunk nagy tévedései közé 
tartozott", s - az orosz nagyhatalom várható reagálása miatt „politikai veszélyt is rejtett magában". 
(I. 3ó. o.) Dembiňski fővezérsége után Kossuth és Görgey között ismét helyreállt a jóviszony, s ez 
mindkettőjük 1849 március-áprilisi megnyilvánulásaiból látszik. A tavaszi hadjárat pedig azt is 
megmutatta, hogy Görgey nem csak retirálni, de támadni is tud. A hadjárattal kapcsolatban néhány 
nyomdahibán kívül (IV. hadtest III. helyett, április 3-, április 4. helyett) meg kell jegyeznünk, hogy 
Windisch-Grätz a tápióbicskei ütközet után nem ismerte fel, „hogy a magyar [fő]sereg merre mozog", s 
nem ezért kerülte el a bekerítést; hanem azért, mert fogalma sem volt arról, hogy honnan kell várnia a 
magyar főerőket, s inkább visszavonult Isaszeg és Gödöllő környékére. (I. 46-47. o.) 

Közölte-e Kossuth Görgeyvel a függetlenségi nyilatkozat tervét, s ha igen, milyen formában? Kosáry 
szerint kétségtelen, hogy beszéltek egymással a tervről, de a beszámolók ellentmondásossága miatt 
megállapíthatatlan, hogy pontosan mi hangzott el e beszélgetésen. Valószínűnek tűnik azonban, hogy 
Görgey korántsem figyelmeztette Kossuthot olyan határozottan egy ilyen lépés kedvezőtlen 
következményeire, mint emlékirataiban állítja, annál is inkább, mert „érzelmeinek a nemzeti 
függetlenség ügye amúgy is megfelelt". Kosáry szerint azonban Kossuth a tervet nem közölte határozott 
formában a többi tábornokkal, s Görgey maga sem sejtette, hogy Kossuth négyszemközt előadott tervét 
„máris követi a politikai akció". (I. 46-47. o.) Mindez egybevág azzal, amit Görgeynek a trónfosztási 
határozat vétele utáni reagálásáról tudunk. (I. 56-58. o.) 

Erre mutat Görgey két, április 9-én Gödöllőn, illetve 10-én Vácott kibocsátott felhívása. Az elsőben, 
amelyet Windisch-Grätzhez intézett a magyar hadifoglyok ügyében, s amelyet aztán Léván „A magyar 
hadsereg főparancsnoka a néphez" címmel ki is nyomtatott, így fogalmazott: „Magyarország készen áll 
élethalálrai harcra, mert a nép hosszú tűréséből kifogyott, mellyel eddig elnyomói iránt viseltetett". A 
második, „a vitéz magyar sereghez" szóló felhívásban pedig így fogalmazott: „Nagy dolgok történtek 
már, még nagyobbaknak kell történniök, hogy szép hazánk igazán szabad és szerencsés legyen". Ez 
utóbbi kitétel pedig arra is utalt, hogy Görgey elfogadható célnak tartotta az ország függetlenségének 
kivívását, de ennek deklarálását csak a teljes katonai győzelem után vélte célszerűnek.? 

Kosáry szerint Görgey saját érzelmeit jól mutatta a Marczius Tizenötödike irányítóihoz április 7-én írt, 
a lap által 10-én közölt levele is, amely „már közvetlen tegező hangnemével is - világosan jelezte, hogy 
ő az ifjú radikálisokkal közeli, egyetértő, személyes kapcsolatban állt." (I. 49. o.) 

Véleményem szerint az említett cikk szerzője nem Görgey, hanem a Kossuth környezetében 
tartózkodó, az egész tudósítást aláíró Csernátoni Lajos. A két levél ugyanis nem válik el egymástól a 
tipográfiai szempontból igen egyértelmű lap hasábjain. A szövegben egyetlen passzus sem utal Görgey 
szerzőségére. Csernátoniéra annál inkább. „Nem vagyok képes két sornyi eszme láncolatot leírni. Hiába 
nagyon közel vagyunk Pesthez, hova, tudod, sok mindenféle érdek vonz". Nem a fővezér beszámolója, 
hanem a fővárosi közönségtől elszakadt hírlapíró sóhaja ez. 

A félreértést az okozhatta, hogy a „Seregünknek ma a következő napiparancsa volt: ' szöveg után 
belső idézőjelben a következő szöveg szerepel: „Előre minden áron! Éljen a haza! Görgey". Kossuth e 
napon az OHB-hoz írott jelentésében pedig a következőket olvashatjuk: „De vezéreink s e vitéz 
hadsereg nem ismernek fáradságot, (...) - holnapra is azon jelszavuk van, amely tegnap volt, s e szó: 
»előre«". 

Csernátoni szerzőségére utal a szöveg egy másik helye is: „Windisch-Grätz és vazaljai még ma reggel 
ugyanez szalonban voltak, melyben jelen soraimat írom, még helyük sem hűlt meg jóformán". Erre 
rímel a szintén Kossuth jelentésében szereplő következő kitétel is: „Késő éjjel van, s én fáradtan, de 
nyugodt kebellel azon nyoszolyában hajtom álomra fejemet, melyből ma reggel riadva szökött ki 
Windisch-Grätz... "i A tévedés egyébként nem Kosárytól származik; Mód Aladár volt az, aki 1948-as 

2 Xagy IMSZIÓ - Rohonyi Gábor- Tóth Gyula (szerk.): Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához. 
A vonatkozó részt összeállította Barta István. Bp., 1955. 142-143. o. 

3 Mindkettői közli nyomtatásban és hasonmásban Tragor Ignác: Vác történele 1848-49-ben. Vác, 1908 136., 167— 
169. o. 

4 Kossuth Lajos összes munkái. XIV. k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. II. (S. a. r. Barta 
István) Bp., 1953. 839. o. 
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tanulmányában idézte a tudósítás első felét azzal a kommentárral, hogy ,,a győzelemsorozat nyomán 
feltámadó általános lelkesültség Görgeyt is magával ragadta".' 

A második alfejezet „A siker határai" címet viseli, s a trónfosztástól Komárom elhagyásáig ismerteti az 
eseményeket. (1849. július 12-13.) Kosáry előbb a trónfosztási és függetlenségi határozat 
megszületésének körülményeit vizsgálja, s felhívja a figyelmet arra, hogy Kossuth április 14-i 
beszédében milyen visszafogottan és röviden nyilatkozott a korábban annyira dicsért Görgeyről. (I. 51. 
o.) Értékelése szerint a Függetlenségi Nyilatkozat sem bel-, sem külpolitikai célját nem érte el, hiszen 
Kossuthnak a békepártot sem sikerült általa visszaszorítania, s a Magyarország függetlenségének 
elismerését sem elérnie. Kosáry egy - véleményem szerint igen elgondolkodtató - értékelést fogalmaz 
meg. Eszerint Magyarország a nyugati hatalmaktól függetlenségének elismerését csak abban az esetben 
remélhette, ha azt ténylegesen kivívta. Addig legfeljebb diplomáciai közvetítést várhatott tőlük. Ami 
nem jelenti azt, hogy a békepárti politika nagyobb sikerrel járhatott volna, bár ezt nehéz lemérni, mert 
„éppen a magyar sikerek idején, nem történt a magyar politika oldaláról semmi olyan hivatalos kísérlet, 
ami (...) jelzi elvi készségét a megegyezésre a nemzetközi politika nyilvánossága előtt, a nagyhatalmak 
létező érdekeire apellálva". (I. 55. o.) 

Kosáry szerint Görgey a trónfosztás hírének megérkezése után nem szítani, hanem csillapítani 
igyekezett tisztikarát. Buda ostromával kapcsolatban úgy véli, hogy az adott erőviszonyok mellett a 
Bécs elleni támadás sikerének aligha voltak reális esélyei; s még ha Bécs elfoglalása be is következik, ez 
nem jelentette volna a magyar forradalom nemzetközi pozíciójának javulását. Kossuth és Görgey között 
azonban Buda ostroma idején nőtt meg a feszültség, főleg azért, mert Görgey - tévesen - úgy vélte, 
hogy az orosz beavatkozást a függetlenségi Nyilatkozattal Kossuth provokálta ki. De Debrecenből is 
bizalmatlanul tekintettek az új Bonapartének vélt tábornokra. Ennek ellenére amikor Görgey Buda 
bevétele után Debrecenbe utazott, Kossuth-hoz fűződő viszonyát „nem a nyílt feszültség" jellemezte. (I. 
69. o.) 

Nagyon érdekes a Görgey és a békepárti képviselők közötti találkozóról írt elemzés. A problémát itt 
az okozza, hogy a találkozóról beszámoló két emlékirat, Kemény Zsigmondé és Görgeyé egy lényeges 
kérdésben gyökeresen eltérnek egymástól. Kemény szerint Görgey mondott nemet a Függetlenségi 
Nyilatkozat katonai erővel történő visszavonatásának tervére; Görgey szerint a békepárti képviselők 
kiabálták: „Nem kell karduralom!" Kosáry szerint a két beszámoló a találkozónak nem ugyanarról a 
szakaszáról szól. Tehát: „Kemény valóban szondírozta Görgeyt, aki azonban a katonai államcsíny 
esetleges rossz következményeit oly túlzott színekkel ecsetelte, hogy azok ellen a jelenlevők valóban 
tiltakoztak". Hangsúlyozza, hogy Görgey és a képviselők találkozójára „sem valami bizalmas ülésen, 
zárt ajtók mögött került sor, hanem egy klubszerű helyiségben, ahol jöttek-mentek mások is", köztük 
Mészáros Lázár, Dembiňski barátja és Görgey ellensége, és Horváth Mihály püspök, vallás- és 
közoktatásügyi miniszter is. (I. 69-71, o.) 

Mindezzel kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, hogy a fegyveres államcsíny terve - amelyet a 
békepártiak és Klapka május 7-én (vagy az azt követő napokban) egyeztettek, s amely Görgey és a 
békepártiak tárgyalásán is felvetődött, gyökeresen eltérő helyzetben született, s június elejére 
kivitelezhetetlenné vált. Egyrészt, május 7-én még sem a politikusok, sem a katonák nem számoltak az 
újabb orosz intervencióval; június elején már igen. Ebben a helyzetben a polgárháborúval fenyegető 
államcsíny kész öngyilkosság lett volna. Másrészt, 1849 május elején az államcsínyt a Debrecenben és 
környékén állomásozó csapatokkal is végre lehetett volna hajtani; május 16. után azonban Hatvani Imre 
abrudbányai veresége miatt Debrecen környékéről minden mozdítható csapatot Zaránd megyébe 
küldtek. Június elején csak a frontokról lehetett volna csapatokat Debrecenbe irányítani; aminek 
egyébként értelme sem lett volna, hiszen már megkezdődött a kormány és a parlament Pestre 
költözése. 

Kosáry ismerteti a különböző haditerveket, s kiemeli, hogy az orosz beavatkozás után egyedül 
Görgey június 26-i haditerve kecsegtetett a siker reményével. Katona Tamás kutatásai alapján ismerteti 
Görgey állítólagos „engedetlenségének" és leváltásának történetét. Tehát: Görgey június 30-án 939. 
(nem 339.) számú levelében közölte, hogy továbbra is Komárom környékén akarja összpontosítani 
csapatait, majd a szegedi összpontosításról szóló döntés vétele után 940. (nem 340.) számú levelében 
megígérte a levonulást. Kossuth azonban fordított sorrendben kapta meg a leveleket, s a másodikként 

5 Marczius Tizenötödike, 1849. április 10. No. 49. L. Mód Aladár: Pártharcok és a kormány politikája 1848-^í9-ben. 
In: Forradalom és szabadságharc 1848-1849. Bp., 1948. 132-133. o., majd Kosáry Domokos. A forradalom és 
szabadságharc sajtója, 1848-1849. In: Kosáiy Domokos-Xénielli G. Béla (szerk): A magyar sajtó története, 1849-1867. 
H/l. k. Dp., 1985. 256. o. 
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kapott, de elsőként írott levelet az elsőként kapott, de másodikként írott levélben foglalt ígéret 
visszavonásának tekintette, s leváltotta Görgeyt a fővezérségről. (I. 75-78. o.) 

Ezt követi a leváltás utáni huzavona, az ehhez kapcsolódó sajtóvita, a Marczius Tizenötödike 
betiltásának ismertetése. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni: elképzelhető, hogy az a június 27-i -
Szemere által ellenjegyzett - kormányzói rendelet, amely július 7-én a betiltás alapjául szolgált, 
eredetileg Görgey támogatását célozta. E rendelkezés szerint ,,a haza ellenségeinek hírlapjaink adják a 
leghitelesb s leggyorsabb tudósításokat, azok teszik a leghasznosb szolgálatot". Példaként hozta fel, 
hogy egy lap az egyik fő erőd helyőrségéről közölt tudósítást, egy másik ,,egy tábornok magánlevelét 
közié, melyben a parancsnoksága alatti hadtest van elősorolva". Az előbbi az Esti Lapok (azaz a 
békepárt lapja) volt, amely június 26-án közölte a péterváradi őrség létszámát, Az utóbbi a „Vierzehnte 
April", mely június 27-én Perczel Bemhez írott levelét közölte. A levélben Perczel ármányról és 
hazugságról beszélt leváltásával kapcsolatban, s felajánlotta szolgálatait Bemnek azzal, hogy kész az ő 
fővezérlete alatt szolgálni. Ezt a közlést még aznap átvette a Marczius Tizenötödike is. Ez gyakorlatilag 
nyílt hadüzenet volt Görgeynek. Kossuth és Szemere gyors reakcióját az is magyarázhatná, hogy 
Ludvigh János, a fősereg kormánybiztosa éppen az „Opposition" korábbi agitációjára hivatkozva június 
25-én írt Kossuthnak: „Meg ne engedd, hogy Görgey most irkafirkák által elkedvetleníttessék; ellensége 
is meg fogja vallani, hogy a hadsereg élén most más nem állhat, s őtet arra kénytetni, hogy vagy 
Perczeit, vagy Dembiňskit hadak vezényletével megbízza, annyi volna, mint intézkedéseiben akadályt 
tenni."0 

Még két kiegészítést tennék. Az egyik: a Görgey leváltását tudató kormányzói rendelet ugyan július 2-
án megérkezett Komáromba, de azt Ludvigh János és Ujházy László titokban tartották, s a táborban csak 
július 4-én terjedt el a híre. (I. 79- o.) A másik: Pálffy Albert cikkében nem a győri (június 28.), hanem a 
komáromi (július 2.) csatára hivatkozott. (I. 82. o.) 

A harmadik alfejezet „A katasztrófa árnyékában" címmel az utolsó hónap történetét tárgyalja. 
Megállapítja, hogy Görgey újabb felvidéli hadjárata időt nyert a Délvidéken összpontosított magyar 
főseregnek arra, hogy feltartsa, esetleg megverje Haynau seregét. Ismerteti Szemere és Kossuth 
levélváltásait, az országgyűlésen lezajlott fővezéri vitát, Kossuth kísérletét a fővezérség átvételére. 
Részletesen szól Görgey és az oroszok tárgyalásairól. Megállapítása szerint az adott helyzetben ugyan 
tökéletesen érthető volt az, hogy Görgey és a kormány minden apró lehetőséget ki akart használni, de 
ez azzal a veszéllyel járt, hogy „az apró kis remény (...) megalapozatlan várakozásokat kelt, minden 
eredeti szándékától függetlenül, mások, sokak szívében". 0 94. o.) A debreceni ütközet, az oroszokkal 
folytatott újabb parlamentírozás leírása mellett röviden ismerteti a déli főseregnél történteket, s 
megállapítja, hogy Dembiňski célja a Temesvár felé vonulással a török területre vonulás volt. A 
temesvári csatával pedig lényegében eldőlt a szabadságharc sorsa. 

Az 1849. augusztus 10-13 -közötti négy nap történetének 12 oldalt szentel a Szerző, tehát az egész 
fejezet egytizedét. Az aprólékos tárgyalásmódot az indokolja, hogy itt a legtöbb a korábbi irodalomban 
a zavar és az ellentmondás, s a kérdések egy részét valószínűleg sohasem lehet teljesen tisztázni. Kosáry 
szerint augusztus 10-én Aradon két szakaszban folyt le a minisztertanács. Az elsőben az oroszokkal 
folytatott tárgyalások eredményeit és az újabb magyar ajánlatot tárgyalta a testület, a második 
szakaszban a fővezérség kérdéséről volt szó. Már ekkor szóba került az oroszok előtti fegyverletétel 
lehetősége. A minisztertanács után, az esti órákban került sor Görgey és Kossuth utolsó személyes 
találkozójára. Kosáry itt lényegében elfogadja Görgey leírását a találkozóról, s sem itt, sem később nem 
foglalkozik azokkal az ellenérvekkel, amelyeket Varga János és Hanák Péter 1973-ban megfogalmaztak. 
Véleményem szerint e mellőzés jogos, hiszen Varga és Hanák legfőbb ellenérve az volt Görgey 
leírásával szemben, hogy más források nem szólnak arról, miszerint Görgey szóba hozta volna a 
fegyverletétel lehetőségét. A Vörös Antal iratai között ránkmaradt augusztus 10-i minisztertanácsi 
határozat szövege viszont egyértelműen bizonyítja, hogy a kormány már a temesvári vereség hírének 
megérkezése előtt számolt az oroszok előtti fegyverletétellel, mint végső lehetőséggel. A forrásokban 
azonban kétségkívül van egy ellentmondásos, ti. a hatalom átadásával kapcsolatos okmányokban szó 
esik „a kívánt, s közös hazánk jövőjét biztosító céľ-ról, a „siker reményéről", „szegény hazánk nemzeti 
státuséletének" megmentéséről, jövőjének biztosításáról. Az ellentmondásnak van egy magyarázata, 
amellyel Görgey emlékiratai és Szemere naplója szolgálnak. Ti. a kormány és Görgey továbbra is 
reménykedett abban, hogy az orosz fővezérséghez küldött második államiratra pozitív válasz érkezik, s 
akkor a harmadik, a koronát immár nyíltan felajánló államiratot is el lehet küldeni, Ettől még a temesvári 

6 Hadtörténelmi Levéltár. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai 34/499. (A továbbiakban: HL 1848-
49). A vonatkozó részt közli Slaier Lajos; Haynau és Paskievics. Bp., é. n. 70-71. o. 
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vereség után a katonai ellenállás esélyei megszűntek, s a fegyverletétel kikerülhetetlen volt. Csakhogy, a 
kormány lemondásának napján Szemere magával vitte a koronázási ékszereket, s ezzel Görgeyt az 
alkudozás minden további lehetőségétől megfosztotta. Nem arról volt tehát szó, hogy Görgey jobb 
lehetőségekkel kecsegtette volna Kossuthot és a kormányt, mint amilyenekben maga hitt, hanem arról, 
hogy pozitív orosz válasz esetén a katonai ellenállás esélytelensége ellenére is lehetségesnek tartotta 
valamilyen politikai eredmény elérését. Görgey kiáltványának az a kitétele pedig, hogy „harccal vagy 
békés úton" mindent meg fog tenni az országért, amit lehet, csupán annyit jelentett, hogy az oroszokkal 
történő megegyezés lebonyolítása érdekében vissza fogja verni az osztrák csapatok esetleges 
támadását.7 

Kosáry hangsúlyozza, hogy a temesvári csata után a további katonai ellenállás csak fölösleges 
vérontást okozhatott, s az adott helyzetben — a sok rossz megoldás közül - a legjobbnak még mindig az 
oroszok előtti fegyverletételt tartja. Görgey ezután augusztus 11-én a hadsereg kb. 80 tábornokából és 
törzstisztjéből álló haditanácsa előtt ismertette az oroszok válaszát: tárgyalni csak a feltétel nélküli 
fegyverletételről hajlandók. A forrásokban persze itt is sok az ellentmondás. Egyes emlékiratok szerint a 
haditanács már az orosz választ hozó Poeltenberg és Beniczky visszaérkezése előtt döntött; más 
források szerint maga Beniczky és Poeltenberg is részt vett a haditanácson. Elképzelhető persze az is, 
hogy Aradon két haditanácsot tartottak; egyet szűk körben, a követek visszaérkezése előtt, egyet pedig 
utána. Görgey fennmaradt beszéde ugyanis már utal arra, hogy a tárgyalások eredménytelenül zárultak; 
s a haditanács e beszéd után döntött a fegyverletétel mellett. A továbbiakban Kosáry a magyar és orosz 
emlékiratok alapján ismerteti a fegyverletétel történetét. Elemzését azzal zárja, hogy a fegyverletétel 
pillanatában két kép élt Görgeyről a reá gondolókban. „Az egyik a hős hírű hadvezéré, akitől végig az 
ország megmentését remélték". A másik kép, az árulóé, a Kossuth-Görgey ellentét következménye volt. 
„Ez a második kép mint árnyék kísérte Görgeyt utolsó útján, serege élén. S amint a küzdelem elbukott, 
sötét homállyal takarta el az elsőnek fényes vonásait." (I. 114. o.) 

A fejezet ilyen részletes ismertetését azért tartottam szükségesnek, mert azt a monográfián belüli 
önálló monográfiának tekintem. Kosáry - akárcsak az 1936-os kiadásban - nem a hadvezér Görgeyre 
volt kíváncsi, hanem arra a bel- és külpolitikai erőtérre, amelyben a tábornok működött. A Görgey 
1848-49-es működésével kapcsolatos vitás kérdéseknek jóval szélesebb körét (és sokkal 
meggyőzőbben) tárgyalja, mint Pethő Sándor és Julier Ferenc, vagy Pusztaszeri László monográfiái. Az 
eddigi irodalomból csupán Katona Tamásnak Görgey emlékirataihoz írott bevezető tanulmánya 
mérhető össze vele. 

A második fejezet „Az emigráció és a külföld. Kossuth múltszemlélete" címmel Kossuth 1849. 
augusztus 11. utáni, Görgeyvel kapcsolatos nyilatkozatait, a vidini levél születését, az árulási vád 
„kidolgozását" mutatja be. Kosáry szerint Kossuth tudatában volt annak, hogy Görgey kénytelen lesz 
letenni a fegyvert, s az árulási vádhoz azért folyamodott, mert 1849 szeptemberében úgy látta, van esély 
a küzdelem folytatására, a nyugati nagyhatalmak beavatkozására. A vidini levélnek, ami rövidesen a 
legtöbb világnyelven, s megcsonkítva, de a Görgeyre vonatkozó vádakat tekintve teljesen magyarul is 
megjelent, óriási szerepe volt abban, hogy Görgey árulását hihetővé tegye. Kosáry értékelése szerint az 
emigráns irodalomban Görgey „oly gonosz, emberi erőt s képzeletet szinte meghaladó démoni lénnyé 
változott, aki magáért a szándékos rombolásért képes ártani". (I. 147. o.) A fejezet meggyőzően mutatja 
be, ahogy az eleinte taktikai jellegű árulási vádból Kossuth múltszemléletének meghatározó eleme vált. 
Hiszen a vidini levél azt a célt szolgálta, hogy a nyugati hatalmaknak bebizonyítsa: a magyar nemzet 
küzdelme nem önnön gyengesége miatt ért véget vereséggel, hanem azért, mert Görgey visszaélt a belé 
helyezett bizalommal. A közzététel időpontjában viszont már kiderült: a nagyhatalmak beavatkozására 
várni nem lehet, s Kossuth ennek ellenére ragaszkodott ehhez a rémmeséhez. 

A 3. fejezet a szabadságharc angliai visszhangjával, s az emigráció ottani vitáival foglalkozik. Kosáry itt 
ismerteti Klapka és Thaly Zsigmond emlékiratait, Pulszkyné és Beck Vilma memoárjait. A 4. fejezet az 
amerikai visszhanggal foglalkozik, különös tekintettel Kossuth amerikai körútjára. Kitér az árulási vád 
amerikai analógiáira (Arnold tábornok) is. Itt ismerteti - többek között - Mészáros Lázár, Perczel Miklós, 
Fiala János, Prágay János, Figyelmessy Fülöp emlékezéseit is. Az 5. fejezet a franciaországi reagálásokat 
ismerteti, s több, Franciaországba emigrált lengyel, így Dembiňski, Wysocki, Bulharyn emlékiratait is itt 
tárgyalja. Kosáry - Bonis József kutatásai alapján - kiigazítja 1936-os kötetének azon állítását, mintha 
Dembiňski emlékiratai már 1849-ben vagy 1850-ben megjelentek volna, s - szintén Borús alapján -
megállapítja, hogy az Alfons F. Danzer - féle 1873-as kiadás sem Dembiňski, hanem inkább Danzer 

7 Görgey Artúr: Élelem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben (S. a. r. Katona Tamás) II. k. Bp., 
1988. 399-400. o.; (Szemére Bertalan:) Naplóm. Száműzetésében írta-. Pest, 1869. I k 198-199. o. 
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szövegét tartalmazza. Ebben a fejezetben foglalkozik a kormány lemondásáról Szemere, Batthyány 
Kázmér, Vukovics és Horváth Mihály között lefolyt vitával, Szemere, Batthyány Kázmér és 
Mednyánszky Cézár emlékirataival. „Német irodalom. Az első évek" címmel a 6. fejezet Marx, Engels, 
Arthur Frey, Julian Chownitz, Adolf Schütte és más publicisták művei mellett Czetz János, Pataky 
(Piringer) Mihály, Teofil Lapinski, Nedbál Ignác, Szillányi (Sztojkovics) Péter, Üchtritz Emil, Philipp 
Korn, Klapka és Jósika Miklós műveivel foglalkozik. Jósikánál azonban nem forgatta a Jósika Fejérváry 
Miklóshoz írott leveleit és emlékalbumát tartalmazó kötetet, noha a levelek egy részét korábbi közlések 
alapján felhasználta.8 A 3-6. fejezet tehát annak a közel három évnek a nyugati irodalmát tárgyalja, 
amikor a magyar szabadságharc nagy érdeklődést váltott ki az ottani közvéleményben. Kosáry 
megállapítása szerint ,,e pár év alatt Görgey »árulása« széles nemzetközi mezőnyben elterjedt az 
Újvilágtól Oroszországig'. (I. 239. o.) 

Az elemzés módjával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez az országok szerint történő 
tárgyalás nem mindig szerencsés. Klapka emlékiratainak két változata pl. két különböző fejezetben kap 
helyet. Dembiňski, Bulharyn, Mészáros, Perczel Miklós - és részben Wysocki - még Törökországban 
kezdték meg emlékirataik kidolgozását, s ezért olyan sok bennük Görgeyvel kapcsolatban a szinte szó 
szerint azonos leírás. Talán szerencsésebb lett volna ezeket együtt tárgyalni. További problémát jelent, 
hogy pl. Mészáros Lázár bizonyíthatóan használta Mészáros Károly és Szilágyi Sándor itthoni, 1849-
1850. évi publikációit, Fiala János pedig Görgey emlékiratait. 

A 7. fejezet CA magyar közvélemény Világos után) az itthoni árulási vád születésével, Görgey orosz 
fogságával és megkegyelmeztetésével, s az 1850-es évek elején született hazai emlékiratokkal, 
védőiratokkal és feldolgozásokkal foglalkozik. Spontán módon keletkezett-e a közvéleményben az 
árulási vád, mint Kossuth és hívei hirdették, vagy Kossuth vádjai sütötték az árulás bélyegét Görgeyre, 
mint a Görgey-pártiak vélték? Kosáry szerint a döntő Kossuth fellépése volt, ám a vád „sikeréhez'' hazai 
tényezők is hozzájárultak. így magának a forradalomnak a sajátos légköre, amelyben a közvélemény 
„eleve hajlott arra, hogy a bajok mögött ott is árulást keressen, ahol más tényezők okozták a 
nehézséget". (I. 246. o.) Ehhez járultak a szabadságharc utolsó szakaszában Kossuth nyilatkozatai, majd 
- ellenkező előjellel - az a szinte csodaváró hangulat, ami Görgeyvel kapcsolatban a közvéleményben 
élt. A fegyverletételt és a megtorlást követő csalódás pedig szinte 180 fokos fordulatot okozott. Ehhez 
még hozzátehetjük, hogy a közvélemény tényleges árulások révén 1848 ősze óta kondicionálva volt 
erre a megközelítésre. Gondoljunk csak a délvidéki és erdélyi es. kir. felső vezetés októberi átállására, 
az 1849 januári tömeges leköszönésekre, Eszék feladására. 

A fejezetben Kosáry szinte napról napra rekonstruálja azt a folyamatot, ahogy a magyar tisztikarnak 
adandó kegyelemből egyedül a Görgeynek adandó amnesztia valósult meg, s ahogy Görgey 
felszólította a mozgó seregek és a várak parancsnokait a fegyverletételre. Arad feladásával kapcsolatban 
megvédi Görgeyt Pach Zsigmond Pál vádjától, ti. hogy Damjanich Görgey felszólításának hatására adta 
át a várat feltétel nélkül az oroszoknak. Itt ismerteti az aradi haditörvényszék előtt elhangzott 
vallomásokat, Leiningen-Westerburg Károly emlékiratait. Ezt követik az árulási vád első hazai 
megfogalmazásai, Vörösmarty, Bajza versei, a védelem első jelentkezése, Szász Károly, Tisza Kálmán 
versei. 

A költészet termésénél érdemes utalni néhány, Kosáry által nem említett költeményre is. így Vajda 
Jánoséra (Búcsú), aki az árulás „rút kígyóját ' okolja a haza pusztulásáért. „Nem átkoz ő, mert hasznodat 
vévé, / s folytatja másutt átkos vegytanát" - írja Görgeyről. Petőfi István, a költő öccse így írt a „dicső 
hős sereg"-nek szóló költeményében: „Megcsalt, kiben hittél, / Kit istenítettél, / Eladott tégedet, / 
Hazádat s nemzeted'. Arany János „Koldusének"-ének első fogalmazványában „Önző, szenvedélyes, 
áruló vezérek'-nek tulajdonította, hogy „az erőt ásta benső féreg". Bajza József „Reménydal" című verse 
Kossuth vidini levelének szellemében vallja: „Trónja ingott Osztriának / És császára reszketett; / 
Elveszendő, ha orosznál / Nem koldul segédkezet; / Elveszendő még így is, ha / Fővezérünk nem 
gálád, / S megveretlen seregének / Fegyverét nem adja át". Ennél is érdekesebb azonban a folytatás: 
„Ily gyáván veszett Komárom, / Pétervárad és Arad. / S többé a magyar kezében / Egy erősség sem 
maradt."9 Ez a versszak ugyanis arra utal, hogy a magyar közvéleményben eleinte több szála létezett az 
árulási vádnak, s hogy a megadásnak - történjen az feltétellel vagy feltétel nélkül - egyaránt negatív 
tartalma volt. Ez megfigyelhető a délvidéki hadsereg felbomlásáról szóló emlékiratokban, amelyekben 
gyakran esik szó Vécsey Károly árulásáról, vagy a Komárom feladását tárgyaló egyes emlékiratokban is. 

8 „Idegen, de szabad hazában". (Szerk.: Kokas Károly és Szajbély Mihály) Bp., 1988. 
9 Országos Széchényi Könyvtár. Kézirattár. An. lit. 1907. 
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Mindez pedig megerősíti Kosáry következtetését: a Görgeyvel kapcsolatos árulási vádnak Kossuth 
állásfoglalása adott igazi nyomatékot. 

A kérdés népköltészeti tükröződéséről Kosáry úgy véli, „a hős és az áruló nagy ellentéte termékeny 
talajra lelt a tragikus mesejátékot kedvelő népi fantáziában", s a későbbiekben az árulási vád „a felsőbb 
társadalmi rétegekből állandóan leszűrődött". (I. 267. o.) 

Félreérthető az, amit Kosáry Tóth Kálmán Görgey-verséről ír. Szerinte ugyanis Szász Károly Görgeyt 
védelmező verse hatására Tisza Kálmán „tollat ragadott és Görgey védelmében szinte verset írt. 
Hasonlóan reagált Tóth Kálmán, aki véleményét közölte Szilágyival". (I. 273- o.) Csakhogy Tóth Kálmán 
hivatkozott levele mellett egy Görgeyt hazaárulóként elátkozó vers található. A vers azért is érdekes, 
mert azt Bisztray Károly korábban, Sárosi Gyula műveinek kritikai kiadásában Sárosi verseként közölte, 
megjegyezve, hogy a szövegnek csak egy 1902. évi debreceni nyomtatvány-kiadása van, s kézirata 
ismeretlen. Bisztray sem vonta azonban kétségbe azt, hogy a verset Sárosi írta. Ez már csak azért is 
hihetőnek tűnt, mert Sárosi Görgeyről nem csupán az Aranytrombitában írt (dicsérő hangon), hanem a 
fegyverletétel után és az Újépületben több versben is árulónak nevezte Görgeyt. (Bujdosó, A honvéd 
álma, Drótos tót, Verhör, Babylon imája).10 

Ebben a fejezetben ismerteti a Szerző Heinrich Levitschnigg, Szilágyi Sándor, Birányi Ákos, Korányi 
Viktor gyűjteményes köteteit, illetve összefoglalóit, a magyar emlékiratok közül Jókaiét, Kársa Ferencet, 
Vukovics Sebőét, majd a hadbíróság elé állított képviselők közül Kemény Zsigmond, Kazinczy Gábor és 
Kovács Lajos, a minisztereké közül Duschek Ferenc védőiratát. Kovácsnál azonban nem a 
haditörvényszéki védőirat, hanem 1883-as röpirata alapján rekonstruálja álláspontját, Duscheknél pedig 
nem az F. Kiss Erzsébet által közzétett teljes szöveget, hanem Steier Lajos ismertetését használta. 
Következetlen megoldás az is, hogy „pártszimpátiája" alapján itt ismerteti Hunfalvy Pál 1848-49-es 
naplóját, a szintén békepárti Pálffy János jellemrajzai viszont a 9- fejezetbe kerültek. A békepártiak írásai 
közül említi még Kemény „Forradalom után" c. röpiratát és Csengery Kossuth-jellemrajzát; utóbbinál 
viszont nem szerepel az az érdekes és emlékirat-szerű levél, amelyben a békepárt Kossuthhoz, 
Szemeréhez, Görgeyhez fűződő kapcsolatáról, Kossuth vidini leveléről mondja el a véleményét." Ez a 
fejezet ismerteti az aradi és olmützi börtönökben született katona-emlékiratokat, majd a hivatalos 
osztrák munkákat is. 

A 8. fejezet Görgey száműzetésének első éveit és emlékiratának születését, a 9. az emlékiratok 
visszhangját foglalja össze. Kosáry itt a bécsi Staatsarchivban és a budapesti Hadtörténeti Levéltárban 
folytatott kutatásai alapján az eddigi irodalomban olvashatóknál pontosabb és megbízhatóbb képet ad a 
tábornok életének 1856-ig terjedő időszakáról, s több ponton is kiegészíti Görgey István adatait. Az 
emlékiratokat nem tartja hibátlan alkotásnak, megállapítja, hogy Görgey utólag alakít bennük saját 
korábbi politikai álláspontján. Kíméletlenül bírálja, Kossuthot és az emigránsok egy részét, de nem tesz 
engedményt az őt fogvatartó hatalomnak sem, amikor Ausztria bosszúállását, vagy egyes osztrák 
tábornokok 1848-49-es ténykedését bírálja. 

„Az új nemzetközi válság" című 10. fejezet a Görgey-kérdés 1859-1861 közötti, az olasz 
egyst gmozgalommal együttműködni próbáló magyar emigránsok legitimációjában játszott szerepét 
taglalja. Itt foglalkozik Charles-Louis Chassin és Irányi Dániel közös kötetével, Rüstow hadtörténeti 
összefoglalójával s itt említ sommásan néhány újabb osztrák munkát is. Ezek közül csupán egyet 
hiányolhatunk, Balthasar Simunich 186l-es emlékiratát, amely amely egy odavetett mellékmondatban 
igen tehetséges hadvezérnek nevezi Görgeyt.12 

Krimiszerű címet (A besúgó vádaskodik) visel a 11. fejezet. Ebben Asbóth Lajosnak, 1849-ben 
honvédezredesnek és hadtestparancsnoknak, 1862-től az osztrák titkosrendőrség ügynökének 
emlékiratait ismerteti. Megállapítja, hogy a mű csak részben Asbóth munkája; mintegy felét olyan 
utólagos hadműveleti naplók alkotják, amelyeket az aradi várbörtönben ragoskodó honvédtisztek 
hadtörténeti „munkaközössége" dolgozott ki 1849-1851 között. Ehhez még érdemes hozzátennünk, 
hogy Asbóth közölte először a kormány 1849. augusztus 11-i lemondására vonatkozó leveleket, 
Kossuth augusztus 12-i, Görgeyhez intézett levelét, Avram Iancu augusztus 3-i levelét; tehát olyan 
okmányokat, amelyek Kossuthnak Vörös Antal által kezelt iratai közé tartoztak. Asbóth ezeket (vagy 
másolatukat) csak Kossuth engedélyével kaphatta meg. 

10 Sárosi Gyula kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Bisztray 
Gyula. Bp., 1954, 198-200., 492-493. o. 

11 Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. (S. a. r. Csengery Lóránt, a bevezetőt írta Wlassics Gyula) Bp., 
1928. 429-437."o. 

12 Memoir des k. k. Feldmarschall-Lieutenanls Balthasar Freiherrn von Simutticli. Wien, 1861. 71. o. 
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Némileg zavaró, hogy ez a fejezet tárgyalja Horváth Mihály összefoglalóját is, amelynek szelleme 
ugyan nem sokban különbözik Asbóthétól, de egyrészt megért volna egy önálló fejezetet, másrészt 
Horváth jellemét nem érheti olyan kifogás, mint Asbóthét. A fejezet végén idézi Kossuth 1866-os 
nyilatkozatát Görgeyről: „.. .csak intrigáns és ambitiosus volt, nem ex professo áruló, - mégis elvesztette 
a hazát". (I. 369.) Az idézet azért érdekes, mert első változata nem Kossuthtól, hanem Andrássy Gyulától 
származik, 1849 szeptemberéből. Andrássy ugyanis szeptember 7-én levelet írt Görgeynek, amelyben 
további kitartásra szólította fel. Amikor Kossuth emiatt szemrehányást tett neki, Andrássy azzal 
magyarázta lépését, hogy ,,azt hittem, hogy Görgey a kiadással fenyegetvén téged a kimenetelre 
kényszerített, hogy ambitiosus volt, de nem egészen gyáva áruló".1'' 1851-ben ez a megfogalmazás aztán 
Pulszky egyik hírlapi cikkében fordult elő (1. 206. o.), 1866-ban már Kossuthnál tűnik fel. 

Az első kötet utolsó, 12. fejezete Görgey újabb munkájával, az egyszerre vita- és emlékirat jellegű 
,,Gazdátlan levelek'-kel és a tábornok hazatérésével foglalkozik. Itt ismerteti az 1867-es, a debreceni 
ütközettel kapcsolatos sajtóvitát, Asbóth Lajos és Asserman Ferenc vitáját Görgeyről, végül Kászonyi 
Dániel regényes, de megbízhatatlan emlékiratait. 

A 13. fejezet ,,A kiegyezés után. A nacionalista romantika" címmel a függetlenségi (vagy negy
vennyolcas) irányzat történeti-publicisztikai termékeit ismerteti. Az ellenpólussal, a Gyulai Pál 
szerkesztette, Kossuthot bíráló és Görgeyt védelmező Budapesti Szemlével és körével foglalkozik a 14. 
fejezet. Kosáry megállapítja, hogy a Szemle cikkei szakmailag magasabb színvonalat képviseltek, mint a 
szembenálló függetlenségi irányzat képviselőinek írásai, de a kiegyezési politika védelme és az 
emigrációs politika visszamenőleges bírálata a Görgey-kérdést továbbra is politika függésében tartotta. 
Kossuth „Irataim az emigráczióból" című munkáját, s a körülötte lezajlott vitákat ismerteti a 15. fejezet. 
Itt ismerteti azt a mindmáig kiadatlan Kossuth kéziratot, amelyben a nagy száműzött a legrészletesebben 
fejtette ki véleményét Görgeyről. Az írás érdekessége, hogy Kossuth önmagáról egyes szám harmadik 
személyben ír, majd idéz egy saját (fiktív) leveléből. Kosáry ennek az írásnak az elemzésével bizonyítja, 
hogy Kossuthnak esze ágában sem volt visszavonni az árulási vádat. 

A Szerző itt vázolja fel az árulási vád legfontosabb változatait. Az első szerint Görgey anyagi haszonért 
árulta el a hazáját. Ezt minden komolyabb személyiség elutasította. A második szerint Görgey „azért 
ártott a nemzet ügyének, mert sötét jellem volt, a rontás szelleme, öncélúan gonosz... Ezért dolgozott 
szándékosan az ellenség kezére, intrikált és meghiúsította a nemzeti erőkifejtést, és végül elbuktatta a 
szabadságharc ügyét." A kivitelezés módjáról már eltértek a nézetek. Volt, aki szerint az osztrákokkal, 
mások szerint az oroszokkal játszott össze vagy - Bazaine módjára - indokolatlanul kapitulált. Kossuth, 
aki saját útját azonosította a nemzetével, úgy vélekedett, hogy „aki ettől az úttól eltért, vele 
szembekerült, az - gonosz, hálátlan jelleme folytán - a nemzeti ügy árulója is". (II. 44. o.) Lényegében 
tehát a materiálistól a diabolikuson keresztül a messianisztikusig terjedt a magyarázatok skálája. 

A 16. fejezet az 1884-es rehabilitációs mozgalom előzményeivel és eredményeivel foglalkozik, Az itt 
ismertetett emlékiratok egy része (Pulszky Ferenc, Kemény Zsigmond, Kovács Lajos, Irányi Dániel, 
Madarász József, Hunfalvy Pál) azonban inkább az előző fejezethez tartozna, hiszen közzétételük vagy 
megírásuk nem a rehabilitációs mozgalomhoz, hanem a volt függetlenségiek és békepártiak Kossuth 
„Irataim... " kapcsán lezajlott nagy vitájához köthető. 

Madarász József - Kosáry találó jellemzése szerint „naiv őszinteséget és egyben igénytelen, 
kezdetleges tartalmi és formai szintet" képviselő emlékiratai kapcsán érdemes egy kitérőt tennünk. 
Tudomásunk szerint Madarász József volt. az első, aki magyar fordításban közzétette Görgey 1849. 
augusztus 14-én Damjanichhoz írott, az aradi vár feladására vonatkozó levelét. Vajon honnan? -
fogalmazódik meg a kérdés. Hiszen az eredeti az aradi vértanúk — akkor még a bécsi hadilevéltárban 
lévő - periratai között, a másolat pedig a moszkvai orosz külügyminisztériumi levéltárban volt. A 
levélből pedig a század végén Márki Sándor is idézett, előbb az Arad történetéről, majd a magyar 
szabadságharcról szóló összefoglalójában. Márki jegyzete szerint az idézet forrása „Vassilko Illés a 
Pester Lloyd egyik régibb számában" közölt cikke." A levelet aztán 1930-ban - mit sem tudva Madarász 
József közléséről - borzalmas német fordításban közzétette Bartha Albert, majd 1957 ben - Bartháét 
ismerve, de Madarászét nem - Pach Zsigmond Pál is. A dolog további érdekessége, hogy a Pester Lloyd 
és Madarász közlésére a Madarász emlékiratát követően megjelent hadtörténeti és népszerű 
összefoglalók szerzőinek egyike (Görgey István, Gelich Rikhárd, Breit József, Gracza György) sem 

13 Hajnal István: A Kossulh-emigráció Törökországban. I. k. Bp., 1927. 465—167., 494 o. 
14 Márki Sándor: Arad vármegye és Arad szabad király város története. II. k Arad, 1895 599. o.; uô.: A- 184Í3—49-iki 

magyar szabadságharc története. In.: Szilágyi SánclorCszcrk.): A magyar nemzet története X. k. Bp., 1898. 3~9-380. o. 
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figyelt fel. Ami arra mutat, hogy a történeti irodalmat nemcsak a gyarapodás, hanem a felejtés folyamata 
is jellemzi. 

A 17. fejezetben Kosáry a szabadságharcra vonatkozó orosz emlékiratok és más kiadványok Görgey-
képét ismerteti. Megállapítása szerint a szerzők nem tekintik árulónak Görgeyt, sőt, többnyire nagy 
elismeréssel és tisztelettel beszélnek róla. Az emlékiratok egy része a múlt század nyolcvanas évei óta 
ismert volt a magyar közvélemény előtt, a Vasárnapi Újság és más lapok kivonatos közléseiből. E 
közlések a filológiai pontosság tekintetében sok kívánnivalót hagytak maguk után; így egy részük 
eredetijét mindmáig nem sikerült felkutatni. Kosáry ismertetése tehát jobbára az általa megszerzett, 
illetve a Rosonczy Ildikó és Gerencsér Zsigmond fordításában hozzáférhető munkákra vonatkozik. 

„Emlékiratok és összefoglalók" címmel a századvég termését ismerteti a 18. fejezet, Itt foglalkozik 
Klapka emlékiratainak harmadik változatával, Gelich Rikhárd összefoglalójával, Görgey István három
kötetes emlék- és vádiratával. Utóbbi adatgyűjtő buzgalmát dicséri, de megállapítja, hogy testvére 
védelmében sokszor kicsinyesen bírálja Kossuthot, s munkája a kiegyezési politika apológiája is. Itt 
kapunk értékelést Márki Sándor és Marczali Henrik szintéziseiről, Ferdinánd Stróbl von Ravelsbergnek a 
magyar (fel)dunai hadseregről írott összefoglalójáról, s néhány más emlékezésről, így Pongrácz 
Istvánéról és Máriássy Jánoséról is. Márki összefoglalójával viszonylag röviden foglalkozik, holott ő volt 
az első olyan nem kortárs történetíró, aki levéltári alapkutatásokat folytatott a szabadságharc 
történetéről, s munkája ma is élvezhetőbb és használhatóbb, mint nem egy későbbi összefoglaló. 

A 19. fejezet ,,A függetlenség és a paritás elve" címmel a függetlenségiek és kiegyezés-pártiak 
századfordulós „mérkőzését" ismerteti. A függetlenségi irány történeti termését jobbára lehangolónak 
tartja, a másik oldalon viszont kiemeli Jászi Oszkár, Búsbach Péter és Hegyesi Márton történeti
publicisztikai ténykedését. A 20. „A »visegrádi remete«. Hívek és ellenfelek" című fejezet Görgey 
életének utolsó három évtizedét foglalja össze. Kiemelendő, hogy az eddigi irodalom szinte alig 
foglalkozott ezzel a periódussal; Kosáry tehát itt is a Görgey-biográfia egy hiányzó fejezetét írta meg. 
Igen alaposan mutatja be azt a szellemi közeget, amelyben a tábornok utolsó évtizedei teltek. Itt kapunk 
képet a világháborút megelőző utolsó - s minden addigit alulmúló — támadás-sorozatról, amely 
Kacziány Géza, a függetlenségi publicista nevéhez kötődik, 

A 21. fejezet, amely az 1919-1945 közötti időszak historiográfiáját tárgyalja, már nem csupán történeti 
összefoglaló, de emlékirat is. Hiszen ekkor, 1936-ban jelent meg Kosáry kötetének első változata. 
Kosáry szerint a világháborút követően a szabadságharc történetével kapcsolatban megszűnt mind a 
függetlenségi, mind a hatvanhetes megközelítés létjogosultsága. Végre megnyíltak a bécsi levéltárak, s 
az iratanyag egy része haza is került. Kosáry itt ismerteti a Fontes... sorozat kapcsán végzett forrásfeltáró 
munkát, különös tekintettel a szabadságharc katonai iratanyagát elsőként használó Steier Lajos 
ténykedésére. Működését félsikernek tartja, mert az autodidakta történészből hiányzott a szakmai 
képzettség, s „szemmel láthatólag maga sem mindenütt volt azonos állásponton önmagával". (II. 188. 
o.) A Görgey-irodalom jelentős eredményei közé sorolja viszont a feldunai hadsereg visszavonulásáról 
és a tavaszi hadjáratról szóló összefoglalót csakúgy, mint Gyalókay Jenő tanulmányát a debreceni 
ütközetről. Részletekbe menően ismerteti a Pethő Sándor és Julier Ferenc által írott Görgey-életrajz 
visszhangját, benne Bajcsy-Zsilinszky Endre és Sréter István véleményét. Kosáry szerint a Görgey-
kérdés kezdett megszabadulni attól a túlpolitizáltságtól, ami 1849-1918 között jellemezte. Ezzel 
magyarázható, hogy a Görgey-hívek, pontosabban, a Görgey ténykedését pozitívan értékelők között ott 
találjuk az egyik oldalon Gömbös Gyulát, a másikon Szekfű Gyulát, Pethő Sándort vagy Móricz 
Zsigmondot, Ugyanez jellemezte az emigrációt is. Hiszen pl. Jászi Oszkár, Hock János, Károlyi Mihály 
lényegében pozitívan nyilatkoztak Görgeyről; addig a kommunista emigráció, Révai József, Andics 
Erzsébet már ekkor azt a koncepciót képviselték, amely aztán közel négy évtizedig meghatározta a 
magyar történetírás hivatalos álláspontját. 

Részletesen ismerteti Sebess Dénes „Két Magyarország" című esszégyűjteményének Görgeyről szóló 
fejezetét, amely Görgey egy addig ismeretlen, klagenfurti hadbírósági vallomásán alapult. Sebess szinte 
minden ponton elhitte ennek a vallomásnak az állításait. Nem ismerte fel, hogy Görgey a vallomásában 
foglalt valótlanságokkal a es, kir. hatóságok kezére került képviselők sorsán akart könnyíteni. Ezt 
pontról-pontra bizonyította Altmann J. Gyula. Ezt követően Kosáry Szekfű Gyulának a Magyar 
Történetben Görgeyről írott szövegét ismerteti három oldalon. A szöveg szerint Szekfű a szabadságharc 
történetét „a régi sablonok helyett, valódi, bonyolult összefüggésekben próbálta ábrázolni'. (II. 203- o.) 
A mester iránti lelkesedést azonban némileg túlzottnak érzem. Hiszen Szekfű tolla alól még egy olyan 
lapsus is kicsúszott, hogy Görgey főbelövette Zichy Ödönt. A szöveg semmivel sem ad többet, mint 
amit a kutatás adott szintjén egy jó képességű történetíró megírhatott. Hiányzik belőle az a többlet, az 
önálló kutatás, ami pl. Márki Sándor millenniumi összefoglalóját jellemzi. Szekfű szerint a Kossuth-
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Görgey ellentét a Széchenyi-Kossuth és a Batthyány-Kossuth ellentét folytatása volt, ez a megállapítás 
pedig nagyon is a „hatvanhetes" álláspont folytatásának tekinthető. 

A 206-213. oldalakon Kosáry saját, 1936-os könyvének születéséről és visszhangjáról számol be. A 
kötetet eredetileg Szekfű Gyulához írta, doktori értekezésként. A kötet szakmai visszhangja pozitív volt, 
amit Kosáry megnyugvással vehetett tudomásul, akárcsak azt, hogy a Görgey-kérdésben egy időre 
„kiegyensúlyozottabb nézetek kezdtek érvényesülni". (213. o.) A monográfia eddig a pontig tekinthető 
az 1936 os kötet (igen alaposan) átdolgozott és kibővített változatának. Az ezt követő három fejezet, 
amely a Görgey-kérdés utolsó negyven évét tekinti át, már teljes egészében új munka, s talán ezek a 
fejezetek tarthatnak számot leginkább az olvasó érdeklődésére. 

„Hatalomátvétel és ideológia" címmel ismerteti Kosáry a magyar sztálinista (később marxistává 
finomuló) történetírás első két évtizedét, az 1935-1956 közötti időszak vonatkozó historiográfiáját. 
Megállapítása szerint 1945 után egy ideig, nagyjából 1948-ig két tendencia élt egymás mellett a 
történettudományban. „Az egyik a nyugati, polgári társadalmak hagyományait folytatta tovább, és 
egyben saját hagyományait, azzal a különbséggel, hogy a szélsőjobb veresége és a konzervatív erők 
széthullása következtében a spektrumon belül az új, modernebb, demokratikus törekvések kerültek 
előtérbe". Ugyanakkor a sztálini hatalom védelme alatt „a Moszkvából hazatértek és a hozzájuk itt 
csatlakozók körébe létrejött a sztálini történetfelfogás marxizmus-leninizmus néven ismert, helyi 
képviselete, eleinte ugyan igen szerény keretek között, de máris buzgón készülődve arra, hogy az 
ideológiai irányítást előbb vagy utóbb e téren is magához ragadja". (II. 224. o.) Kosáry az utóbbi 
történeti irányzat Görgeyvel kapcsolatos nézeteinek előzményei között röviden ismerteti Marx és 
Engels véleményét, s megállapítja, hogy a két klasszikus (főleg Engels) ugyan keményen bírálta 
Görgeyt, de „korántsem képviselte azt az árulási mitológiát, amelyet egykor a magyar emigráció, majd a 
függetlenségi romantika, végül pedig utolsó fejleményként a sztálini dogmatizmus hirdetett".(II. 225. o.) 

A továbbiakban előbb Rebekka Averbuch szovjet történésznő 1930-as évekbeli munkáit ismerteti, s 
megállapítja, hogy azokat a sztálini történeti koncepció jegyei jellemzik. Tehát azé a koncepcióé, amely 
a belső ánilók elleni harcot hirdette, s amelynek megfelelően ezeket az árulókat nemcsak a jelenben, de 
a múltban is meg kellett keresni. Révai József 1848-49-es és Görgey szerepére vonatkozó nézeteiről 
megállapítja, hogy azokban már az 1930-40-es években felfedezhetők a sztálini koncepció egyes jegyei, 
de a szabadságharc vereségének legfőbb okát Révai sem a belső ellenség működésében, hanem a 
nyomasztó katonai túlerőben látta, 

Az 1948-as centenáriumi irodalomból Kosáry Eckhart Ferenc kismonográfiáját, a Fejtő Ferenc által 
szerkesztett nemzetközi tanulmánykötetet, illetve Szabó István és köre „A szabadságharc fővárosa, 
Debrecen 1849" c. kötetét tekinti kiemelkedő szakmai teljesítményeknek. Ezek baloldali kritikájában 
azonban már jelentkezett az a türelmetlen hang, ami az elkövetkező egy évtizedben meghatározóvá 
vált. A kommunista történészek centenáris tanulmánykötetéről (Forradalom és szabadságharc) 
megállapítja, hogy egyes szerzők nem végeztek különösebb forrásfeltáró munkát, de a nyitó tanulmány 
szerzője, Mód Aladár viszonylag széles anyaggyűjtésre támaszkodott. Ez megóvta attól, „hogy a sztálini 
koncepció más, főbb hazai képviselőivel egészen azonos kategóriát képviseljen". (II. 234. o.) 
Ugyanakkor Mód végkövetkeztetése is az volt, hogy a szabadságharc azért bukott el, „mert az idegen 
reakcióval szemben mindenkor csak a belső reakció felszámolása biztosíthatja a győzelmet". 

A továbbiakban a köztörténetbe ágyazva részletesen taglalja a történetíráson belüli kommunista 
hatalomátvétel történetét, Andics Erzsébetnek a Magyar Történelmi Társulatban elhangzott elnöki 
székfoglalójától a Rajk-peren át Sólyom László altábornagy történeti-publicisztikai működéséig. Sólyom 
volt az, aki - kicsit saját sorsát is megírva - több cikkben foglalkozott a Görgeynek, mint szabadságharc 
katonai vezetésében jelentős szerepet játszó volt cs. kir. tisztnek a működésével, s ő tartott előadást 
1949. október 14-én a Magyar Történelmi Társulat felolvasó ülésén a szabadságharc bukásának katonai 
okairól. Előadásában Kosáryt is támadta, mint aki Gömbös Gyula megrendelésére írta Görgeyről szóló 
könyvét. Sólyom még azt is kijelentette, hogy aki hazaárulót véd, az maga is hazaáruló. Kosáry 
válaszában megjegyezte, hogy ő ugyan tényleg egy Gyula felkérésére írta a könyvet, de az illető 
vezetékneve nem Gömbös volt,, hanem Szekfű. Amikor pedig Andics Erzsébet az ülés után „haragtól 
sziszegő hangon" megkérdezte tőle, hogy elégedett-e önmagával, Kosáry nemmel válaszolt, mondván, 
hogy „a bukás katonai okainak elemzése során az én súlyos hibáimról annyi szó esett, hogy most szinte 
úgy érzem: ha annak idején egy kicsit jobban igyekszem, talán megnyerjük a szabadságharcot". (II. 241-
242. o.) Jellemző tény, hogy Sólyom előadásának - javításokkal teli - szövege csak kefelenyomatban 
maradt fenn, mert a Századokba szánt közlemény a szerző letartóztatása, elítéltetése és kivégeztetése 
miatt soha nem jelent meg. 
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Kosáry ezután ismerteti a negyvennyolcas téma szerepét az új rendszer legitimációjában, röviden 
foglalkozik a „sokféle színt és szintet képviselő" Kossuth-emlékkönyv tanulmányaival, amelyek szerzői 
Görgeyt „egyértelműen elítélik". (II. 243. o.) (Egy kivételt azért tegyünk: Szekfűnek az öreg Kossuthról 
szóló tanulmánya e szempontból is „kilógott" a két kötetből.) Megemlíti „A magyar nép rövid története" 
című, mind belső arányait, mind felfogását tekintve az új politikai követelményeknek megfelelni kívánó 
- és tudó - kötetet, amelyben a későbbi kutató sűrítve együtt találhatja mindazokat az egyoldalúságokat 
és torzításokat, amelyek „a múlt megközelítését akkoriban jellemezték". (II. 244. o.) S ha az olvasó 
hátralapoz, ugyan ki írta a Görgey áruló magatartását taglaló sorokat a kötetben, a jegyzetekből 
megtudhatja, hogy Spira György munkájáról van szó. 

A politikai nyomás az idősebb kutatók munkáján is rajta hagyta bélyegét. Vagy olyan módon, hogy 
szövegeikbe „dekorációs elemként, helyenként olyan megállapításokat illesztettek bele, amelyek 
adataikból és okfejtésükből ilyen formán nem következtek", vagy olyan módon, „hogy forrásaik 
elemzése során nem vettek észre olyan ellentmondó mozzanatokat, amelyek pedig másként aligha 
kerülték volna el figyelmüket". (II. 245. o.) 

Kosáry Barta Istvánnak, a „Kossuth Lajos összes munkái" (KLÖM) négy 1848-49-es kötete sajtó alá 
rendezőjének példájára hivatkozik. Az első jelenség illusztrálására Barta „Kossuth és Csányi" című 
tanulmányát elemzi, a másodikkal kapcsolatban pedig az 1849 június-július fordulóján lezajlott 
eseményekkel, Görgey leváltásával kapcsolatos, a KLÖM XV. kötetében írott kommentárjait bírálja. 
Mondván, hogy Barta, „bár elsőnek tudta a teljes anyagot áttekinteni, nem vette észre, hogy az iratok, 
ha eredeti, helyes rendjükbe és összefüggésükbe rakjuk őket, mást mondanak, mint az a kötelezővé vált 
hagyományos vélemény, amelyet szinte automatikusan ő is átvett". (II. 247.) Kosáry szerint Barta „a 
politikai légkör nyomása nélkül" ugyanúgy észrevehette volna azt - az iktatószámok alapján — 
tisztázható félreértést, ami Görgey leváltásához vezetett, mint később Katona Tamás tette. 

Ezt a bírálatot némileg indokolatlannak tartom. Egyrészt azért, mert Barta szó szerint roham
munkában készítette el köteteit (gondoljunk bele, négy, átlagosan 80-85 íves kötetet jelentetett meg öt 
év alatt). Másrészt azért, mert az anyagot először nem ő tudta áttekinteni teljes terjedelmében, hanem 
Steier Lajos. Sőt, Bartának egy rendezés alatt lévő anyagban kellett kutatnia, hiszen a Hadtörténelmi 
Levéltárban ekkor kezdték meg annak az időrendi sorozatnak a felállítását, amely a proveniencia 
minden szabályát felrúgva, az iratokat nem tematikus egységben, hanem kronológiai rendben 
tartalmazza. Steier - aki még Bécsben használta az anyagot - annál könnyebben észrevehette volna a 
tévedést, mivel a hadilevéltári iktatási rendben - osztrák pedantéria szerint - a Görgey-levelek helyes 
sorrendjükben voltak találhatók. A bírálat egyébként is inkább a lektoroknak (Ember Győző, Spira 
György) és a recenzenseknek (Sándor Pál, Borús József) szólhatna, akik pártosságra és az álobjektivitás 
levetkőzésére szólították fel Bartát. A konkrét üggyel kapcsolatban még érdemes megemlíteni, hogy 
Szeremlei Samu már korábban - az iratok ismerete nélkül - Görgey emlékirata és Rammingnak a nyári 
hadjáratról szóló munkája alapján észrevette, hogy Kossuth ezt a félreértést használta fel Görgey 
leváltására.15 

Az idősebb kutatók után a (marxista) fiatalok következnek. Kosáry megértéssel kezeli „adaptációs 
nehézségeiket", de úgy véli, ez nem mentesítheti nézeteiket a kritikai megmérettetéstől. „E nézetek 
szerint Görgey egyértelműen a birtokos nemességet, közelebbről a békepártot, a forradalom belső 
ellenségeit képviselte". (II. 251. o.) Kosáry szerint a probléma akkor jelentkezett, ha a fiatal kutató „a 
kiátkozott Görgeynél a 'hivatalos' képlettől eltérő, annak részben ellentmondó vonásokkal találkozott". 
Ilyenkor úgy érezte, mentegetőznie kell, vagy pedig „a valóság és az előírt nézetek közti eltérést 
pszichologizálással, Görgey álnok, törtető kalandor vonásainak hangsúlyozásával próbálta kitölteni". A 
leírt szavak viszont „könnyen váltak olyan hagyománnyá, amely sokban utóbb is köti szerzőjét és 
olvasóját". (II. 251.- o.) Kosáry ennek illusztrálására Varga János példáját idézi. Varga az 1848. őszi 
népfelkelő és gerillaharcokról írott monográfiájában adatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy 
1848 október elejének Görgeyje „nem azonos a hazáját később eláruló fővezérrel", de rögvest hozzá is 
tette, hogy már ekkor ott lappangtak benne azok a vonások, „amelyek őt később az árulás útjára 
sodorták". (II. 252. o.) Vargát ennek ellenére egyik oppponense - Spira György - balról támadta, 
mondván, hogy Varga elhallgatja Görgey népellenességét; ezt aztán Varga joggal utasította vissza. Spira 
György volt a szerzője annak az egyetemi tankönyv-fejezetnek is, amely a forradalom és szabadságharc 

15 Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848 és 1849. évi forradalom idejéről. Pest, 1868. II, k. 205. o. 
„Kossuth nem tudta, vagy nem akarta hinni, hogy Görgei jún. 30. levelét azelőtt írta, mielőtt a kormány követeivel 
találkozott volna, s hogy annálfogva levelének pártütő irányzata a kormányküldöttek előtt telt engedelmességi fogadás 
által vissza van vonva''. 
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történetét dolgozta fel, s ennek előtanulmányaként ő értelmezte Lenin- és Sztálin-idézetek segítségével 
a tavaszi hadjárat előzményeit és történetét. 

Ezt követően Kosáry áttér a kérdés szépirodalmi tükröződésének történetére. Személyes emlékeit is 
felidézve mutatja be Illyés Gyula nézeteinek alakulását, különös tekintettel a „Fáklyaláng" című 
drámájára. Kosáry szerint Illyés a XX, század legnagyobb magyar írói és költői közé tartozik, de ebben a 
drámában állásfoglalása ahhoz a hataloméhoz jutott közel, amellyel alapjában véve nem értett egyet. 

„Az amnesztia legendája" című fejezet az 1956-1980 közötti időszak historiográfiáját tárgyalja. Kosáry 
szerint 1956 után a Görgey-kérdés megközelítésének öt változatát különböztethetjük meg, Az első 
változat képviselői „folytatták a korábbi, a nemzeti romantikával átszínezett marxista-leninista hivatalos 
képletet, amely már a tehetetlenségi nyomaték következtében is jelentős mértékben tovább 
érvényesült". A másik oldalon állók „a komolyan vett nemzeti romantikát próbálták valóban a nemzet 
érdekeinek szolgálatában felhasználni". A harmadik változat képviselői - főleg a szépirodalomban -
mind a hivatalos, mind a nemzeti romantikus megközelítéssel szakítani próbáltak, s egy olyanfajta 
önkritikus szemlélethez próbáltak meg visszatérni, mint egykor Gyulai Pál és a Budapesti Szemle köre. 
A negyedik változat képviselői - az 1956-os tanulságok alapján - a marxizmus-leninizmus oldaláról, 
veszélyesnek tartották a korábban taktikai célból alkalmazott nacionalista szólamokat, s a nacionalizmus 
elleni harc zászlaját lobogtatva léptek csatasorba a harmadik változat képviselői ellen. Végül az ötödik 
változat képviselői, szakítva az első, második és negyedik változatok legszembetűnőbb hibáival és 
torzításaival, megpróbálták megmenteni a marxista-leninista történetírás eszméinek „lényegét", amiben 
annak idején nevelkedtek. (II. 269-270. o.) 

Kosáry szerint az első változatot képviselte az egyetemi tankönyv önálló monográfiává bővült 1848-
49-es része, amelyet nagyobb részt Spira György írt. (A szerző neve csak a jegyzetekben szerepel.) 
Kosáry kiemeli a kötet néhány, tényszerűen is cáfolható (s ma már mulatságosnak tűnő) passzusát, a 
nép iránt bizalmatlan Görgeyről, akit osztálykorlátai akadályoznak a helyes haditerv kidolgozásában. A 
kötettel kapcsolatban érdemes megjegyezni azt is, hogy visszakereshető hivatkozásai csupán Marx, 
Engels, Lenin, Révai és Mao Ce-tung(!) műveire vonatkoznak. Pl. Görgeynek a népfelkeléssel 
kapcsolatos álláspontját Mao „A kínai forradalmi háború stratégiai kérdései" c. munkája alapján bírálja, s 
ugyanez a munka szolgál a Vág-menti hadjárati haditerv bírálatának alapjául. A szövegben található egy 
olyan csúsztatás is, amit Kosáry szó nélkül hagy, holott igen tanulságos. Görgey váci nyilatkozatával 
kapcsolatban ugyanis Spira idézte Petőfi véleményét, aki egyenesen zsiványkapitánynak, őrültnek 
nevezte azt a hadvezért, aki függetleníteni törekszik magát a forradalom politikai vezetésétől. Csakhogy 
ez a Petőfi idézet, amely a „Históriai jegyzetekében található, nem Görgeyre, hanem Perczelre vonat
kozik, mégpedig Perczelnek arra - a váci nyilatkozattal időben csaknem egybeeső - nyilatkozatára, 
hogy Debrecenbe vonul és szétűzi az országgyűlés. 

Ezt a vonulatot képviselte Pach Zsigmond Pál 1957-es tanulmánya is, amely kiadatlan Görgey-iratokat 
publikált 1849 augusztusából. Kosáry joggal emeli ki: 1956 után sajátos akusztikája volt annak, hogy 
Pach a korábbi szerzőkkel szemben megvédte Buturlin orosz tábornokot - akinek „becsületszó-jellegű 
nyilatkozatával, ígéretével" Görgey levelénél komolyabb szerepe volt Arad feladásában. Kosáry 
ugyanakkor lajstrom-szerűén felsorolja, milyen pontokon igazította ki az ő korábbi kötetét Pach 
tanulmánya, majd jegyzetben - nem nélkülözve az iróniát - hozzáteszi: „Kár, hogy a pontosítások 
közben a szerző Rimaszombatot több alkalommal is (...) Nagyszombattal téveszti össze". (307. o.) 
Hozzátehetjük, hogy ez a sajnálatos elírás benne maradt a tanulmány 1977-es újabb kiadásában is.lb 

Ezt követi Varga János első Görgey-tanulmányának ismertetése. Kosáry szerint Varga olyan 
keményen bírálta a tábornokot, „hogy már-már az első változat határozott támogatójának tűnhetett, bár 
lehet, hogy inkább annak ellenpárját, a nemzeti romantikát, tehát a második változatot próbálta védeni". 
(II. 272. o.) Varga következő munkája, a Molnár Erik szerkesztette Magyarország története vonatkozó 
fejezete már sokkal visszafogottabb álláspontot képvisel. Szintén Varga reflektált Németh László „Az 
áruló" című drámájára is. 

Németh darabjáról -- amit a harmadik változat képviselőjének tart - Kosáry úgy véli, itt bukkan fel újra 
az a nemzeti bűnbak-elmélet (tehát hogy a nemzetnek bűnbakokra van szüksége ahhoz, hogy kudarcait 
elviselje), amely „nem a bölcs rezignáció, hanem a veszélyes belső torzulás jele a közösség és az egyén 
részéről egyaránt. Olyan elképzelésé, amely azt hiszi, hogy nemzeti politikát lehet és kell önámításra 
alapítani. Ezt utólag pozitívumként felmelegíteni: sem történeti, sem más szempontból nem 
különösebben szerencsés dolog." A darab érdemének tudható be viszont, hogy „elvetette a sablonossá 
és uralkodóvá vált vádaskodást és ezzel jelezni tudta egy másféle, jobb megközelítés lehetőségét is". (II. 

16 Pach Zsigmond Pál: Történetszemlélet és történettudomány. Bp., 1977. 355-356. o. 
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277. o.) A Németh Lászlónak szóló szemrehányást azonban némileg túlzottnak érezzük. Hiszen Németh 
csupán megjelenítette a klagenfurti Görgey véleményét és nézeteit a színpadon. Nem erősíteni, pusztán 
jelezni akarta a nemzeti illuzionizmust. 

A negyedik változat kidolgozását, ,,amely kevésbé sértett nemzeti érzékenységet, és más, 
használhatóbb érvekkel tudta igazolni a Görgey elleni vádat", Andics Erzsébet vállalta magára. Andics 
szerint 1849 nyarán a Schwarzenberg-kormány kész lett volna széles körű amnesztiát adni a magyar 
felkelés résztvevőinek, ha ezt Görgey „elsietett, oktalan, áruló fegyverletétele" meg nem hiúsítja. Ez volt 
az amnesztia legendája, amely a fejezet címében is szerepel, s amely aztán egészen 1990-ig — Kosáry 
cáfolatának megjelenéséig - afféle ultima ratio volt a Görgey szerepéről folytatott vitákban, s a 
gimnáziumi tankönyvbe is belekerült. Kosáry szerint Schwarzenberg nem azért nem továbbította az 
augusztus 16-i minisztertanácsnak - a katonák számára - valóban enyhébb elbánást javasló határozatát 
az uralkodóhoz, mert hírt kapott a világosi fegyverletételről (hiszen ez csak augusztus 18-án vált 
ismertté), hanem azért, mert augusztus 17-én végre megérkezett Haynau temesvári győzelmének híre, s 
ezzel fölöslegessé vált minden további engedmény. Kosáry szerint a hírt Schwarzenberg már 16-án este 
ismerhette. (II. 283. o.) 

Itt azonban érdemes kitérőt tennünk, mert az ügy bonyolultabb ennél. Két kérdés vetődik ugyanis fel: 
1. Indokolta-e a temesvári csatáról beérkező hadijelentés ezt a fordulatot? 2. Mi magyarázza,, hogy az 
osztrák álláspont megkeményedésére csak augusztus 20-án került sor? 

A temesvári csatáról ma már tudjuk, hogy ez az összecsapás döntötte el a magyar szabadságharc 
sorsát, de úgy tűnik, az osztrák fél korántsem volt ezen a véleményen. Temesvár, a nagy, mindent 
eldöntő győzelem mítosza csak a világosi fegyverletétel után született meg - mégpedig éppen Haynau 
jóvoltából. A es. kir. fővezér augusztus 5-én a szőregi csatáról beszámolva az ellenség jelentős 
veszteségéről számolt be, de a magyar hadsereg bomlásáról nem.17 Augusztus 6-án azért váltotta le a 
hadsereg lovasságának éléről Philipp Bechtold altábornagyot, mert véleménye szerint a szőregi 
augusztus 5-i csata könnyen a magyarok teljes vereségét eredményezhette volna, ha Bechtold 
teljesítette volna a kapott parancsot.18 Augusztus 7-én, amikor értesült a komáromi kitörésről, azt írta 
Ferenc Józsefnek, hogy ez ugyan baj (Übelstand), ám nincs hatással a hadműveletek egészére, s 
remélhetőleg őfelsége bölcsessége meg fogja találni a megfelelő rendszabályokat ennek 
kiküszöbölésére.19 Augusztus 9-én hajnali fél háromkor Lovrinból azt jelentette a császárnak, hogy 
reménye szerint estére felmenti Temesvárt.20 Az aznapi csatáról csak másnap küldött jelentést az 
uralkodónak. Ebben beszámolt arról, hogy közel 6000 foglyot ejtett, a csatatér tele van eldobált 
fegyverekkel, s a magyarok minden ellenállási kísérlete sikertelen maradt. A magyar sereg vad futásban 
menekült Lúgos felé.21 Az ugyanezen a napon Paszkevicshez küldött levelében mindehhez hozzátette, 
hogy egyelőre kénytelen Temesvár környékén maradni, mert attól tart, hogy Görgey Schlikre veti 
magát. Mindaddig itt marad, amíg Paszkevics meg nem indítja csapatait Lúgos felé. Máskülönben 
üldözné a magyarokat Lúgos felé, nehogy azok ott újjászervezzék magukat.22 Az ekkor kiadott 8. 
hadijelentés nagyjából ezt ismétli meg, de immár 7000 fogolyról és a magyar gyalogság teljes 
felbomlásáról beszél. Érdekes viszont, hogy a győzelemmel azonos módon hangsúlyozza Temesvár 
kitartását is.25 A cs. kir. fővezér másnap két levelet is írt a déli es. kir. hadsereg parancsnokának, 
Jellačičnak: siessen mielőbb egyesülni az ő seregével. Csak akkor tud újabb támadásba kezdeni, ha 
JellaČič is megérkezik. A döntő csata - Haynau szerint - valahol Arad és Lúgos között lesz.24 Haynau 
tehát csak nagy, de nem döntő győzelemnek tekintette Temesvárt. Valahogy úgy volt vele ő'is, mint 
Szulejmán szultán 1526. augusztus 29-én este a mohácsi síkon, aki az aznapi csatározás után másnapra 
várta a döntő csatát... A csata átértékelésére csak a világosi fegyverletétel után került sor, amikor 
Haynau az orosz fővezérség számára sértő 9- hadijelentésében lényegében csak a cs. kir. hadsereg 
működésének, s ezen belül a temesvári győzelemnek tulajdonította a magyar szabadságharc leverését.2' 

17 HL 1848-49. 42/35. No. 3457., ugyanaz a 7. liadijelentésben, uo. 42/36. No. 3462. 
18 HL 1848-49. 42/110. No. 3463. 
19 HL 1848-49. 42/165. No. 3477. 
20 HL 1848-49. 42/312. No. 3508. 
21 HL 1848-49. 42/342, No. 3510. 
22 HL 1848-49. 42/347. No. 3519. 
23 HL 1848-49. 42/355., és Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) R 32. Az 1848-1849. évi forradalomra, 

szabadságharcra és az emigrációra vonatkozó nyomtatványok, (a továbbiakban: R 32.) 25, csomó, dátum szerint (a 
továbbiakban: d sz.). 

24 HL 1848-49. 42/400. No. 3531. és 42/407. No. 3543-
25 1849. augusztus 18. OL R 32. d. sz. Kivonatos magyar fordításban közli Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények 

és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. III. k. Bp., 1888. 651. o. 
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Ezt az értelmezést erősíti meg az is, hogy Johann Kempen von Fichtenstamm altábornagy, a budai 
katonai kerület parancsnoka naplójában a temesvári győzelem híre meg sem jelenik. Mindez 
természetesen nem változtat azon a tényen, hogy a temesvári vereség után nem volt remény a katonai 
küzdelem további folytatására. A magyar hadsereg katasztrofális állapotát valamennyi magyar 
hadijelentés és valamennyi emlékirat megerősíti.2'1 

Kosáry joggal tételezi fel, hogy a hír már augusztus 16-án ismert volt, hiszen a „Wiener Zeitung" 
aznapi különkiadása Haynau augusztus 10-i jelentése alapján már beszámolt arról, hogy Temesvár 
erődjét előző nap 12 órás küzdelem után sikerült felmenteni, az ellenség rendetlenül menekült Lúgos 
felé, s a es. kir. csapatok kezébe 6000 fogoly és szökevény került.27 Másnap, augusztus 17-én mind 
Pozsonyban, mind Bécsben ismertté vált a világosi fegyverletétel híre is; a ,,Wiener Zeitung" ismét 
különkiadásban közölte azt.28 S a kérdés itt válik bonyolulttá. Tudniillik az augusztus 17-i 
minisztertanács, amelynek résztvevői már ismerték a temesvári csata hírét, megjegyzés nélkül 
tudomásul vette a Haynaunak az előző napi minisztertanácsi határozat alapján megfogalmazott utasítás 
tervezetét. A minisztertanácson a temesvári csata - a fennmaradt jegyzőkönyv tanúsága szerint - szóba 
sem került.-A-másnapi minisztertanács - immár a világosi fegyverletétel hírének ismeretében - nem 
tartotta szükségesnek bármilyen módon intézkedni a magukat megadókkal kapcsolatban, s átsiklott a 
Görgeynek adandó, a cár által kért kegyelem ügyén is,"9 

Ezután óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy valóban a temesvári győzelem híre okozta-e az osztrák 
magatartásban bekövetkezett változást, illetve az amnesztiatervezet „pihentetését"? A kérdést bonyolítja, 
hogy Schwarzenbergnek augusztus ló-án este, a minisztertanács után már tudomása volt a magyar 
fegyverletételi ajánlatról, tehát Görgey augusztus 11-én Rüdigerhez intézett leveléről. Azonban úgy 
vélte,'ez csak sürgeti az augusztus 16-i minisztertanácsi határozat alapján megfogalmazott utasítás 
mielőbbi kiadását.3" Tény viszont, hogy Schwarzenberg augusztus 17-én már arról írt Radetzkynek, 
hogy Magyarországon a harcok gyors léptekkel közeledtek a végkifejlethez; ám e levél írásakor még 
nem tudott a világosi fegyverletételről.31 

Mi történhetett tehát? Hiszen ha Schwarzenberg a magyar megadási szándék ismerete után is 
elküldendőnek tartotta az enyhébb igazolási feltételeket tartalmazó utasítást, s a temesvári csata hírének 
vétele után sem javasolta a minisztertanácsnak az utasítás félretételét, miért nem küldte el azt mégsem 
Haynaunak? Vajon nem a világosi fegyverletétel híre okozta-e mégis az utasítás „pihentetését"? De ha a 
„pihentetést" magyarázza is a Világosról érkező hír, mi magyarázza az osztrák magatartásban augusztus 
17-20. között bekövetkező keményedést? 

Véleményünk szerint a fordulatot az uralkodó, I. Ferenc József fellépése okozta. Ezt több tényező is 
alátámasztja. Az osztrák minisztertanács határozatai ugyanis csak akkor váltak érvényessé, amikor az 
uralkodó aláírta az ülés jegyzőkönyvét. A megállapítható gyakorlat szerint a jegyzőkönyveket az ülést 
követő napon tisztázták le, s terjesztették fel az uralkodónak.32 A jóváhagyás általában az ülést követően 
2-7 napon belül született meg. A magyar felkelőknek adandó amnesztia ügyében azonban nem 
egészen ez történt. Az augusztus 15-i (16-i dátummal felterjesztett), és a 16-i (17-i dátummal 
felterjesztett) jegyzőkönyveket az uralkodó csak augusztus 24-én vette tudomásul, tehát négy nappal a 
saját elnöklete alatt tartott, a keményebb rendszabályokról intézkedő minisztertanácsi ülés után. Az 
augusztus 17-i és 18-i, egyaránt augusztus 19-i dátummal letisztázott jegyzőkönyveken pedig a 

26 Henryk Dembirtskiét, Guyon Richárdét és Vécsey Károlyél közli Görgey kíván: i. m. III. k. 453., 496. és 567-568. 
o. így értékeké a hadsereg állapotát Kossuth és Dessewffy Arisztid is augusztus 14-i, illetve 16-i leveleiben is. Az előbbit 
közli Kossuth IMJOS összes, munkái. XV. k Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. (S. a r Barla /slťán)Ľp., 1955- 851-
853., utóbbit - Dembirtskinek tulajdonítva - Pap Délies: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának-történetéhez 
1848-1849. II. k. Pest, 1869. 540. o. Eredetije HL 1848-49. 43/262 h. Minden optimizmusa ellenére erről tanúskodik Bem 
jelentése is. Eredetije OL R 90. Kossuth Lajos iratainak időrendi része No. *573 meglehetősen kacskaringós magyar 
[félrejfordításban közli Aslxit/i Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból. 2. kiadás. I. k. Pest, 
1862. 84-86. 

27 OL R 32. 25 csomó. d. sz. 
28 OL R 32. 25. csomó. d. sz. A pozsonyi és a bécsi es. kir. városparancsnokságok augusztus 17-i hirdetményei. 
29 Katona Tanács (szerk): Az aradi vértanúk. 1. kiadás. Bp., 1979. II. k. 39., 45-44. o. 
30 Anelics Erzsébet: 1849 augusztus. Ismeretlen adalékok az 1848^49-es magyar forradalom és szabadságharc 

végnapjairól. In.: 1848-1849 Tanulmányok, bp., 1968 392 o. 
31 Andics: i. m. 392. o. " 
32 Erre a tényezőre már llanák Péter és Varga János felhívta a figyelmet. Bécs, Arad, Világos. Tények, értelmezések 

a Görgey-vitában. Kritika, 1975/1. 4. o. - Sajnálatos módon az 1848-49. évi osztrák minisztertanácsi jegyzőkönyvek 
többsége mindmáig kiadatlan, A. jegyzőkönyveknek csupán egy részéről őriz - meglehetősen eklektikus válogatásban -
másolatokat a OL Filmtára. 
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jóváhagyás dátuma 1849. október 15-, tehát az aradi vértanúk és Batthyány kivégzését követő 9. nap.33 

Ferenc József személyes beavatkozására mutat Schwarzenberg Haynauhoz intézett augusztus 20-i levele 
is: „Őfelsége a Magyarországról érkező fontos hírek hallatára legmagasabb elnökletével mára 
minisztertanácsot hívott össze... " (kiemelés tőlem - H. R.)34 Mindez pedig azt jelenti, hogy a kemény 
megtorlás politikáját nem annyira az osztrák kormánynak, mint inkább magának az uralkodónak kell 
tulajdonítanunk. Ezt egy későbbi eset is alátámasztja. Az augusztus 27-i minisztertanács határozatot 
hozott a haditörvényszéki eljárás alá vonandó személyek kategorizálásáról, s az esetleges halálos 
ítéletek végrehajtásának módjáról. A kormány - Schmerling igazságügyminiszter javaslatára - úgy 
döntött, hogy Haynau „a legvétkesebbek névsorát (...) a halálos ítéletek végrehajtása előtt felterjessze 
hogy meg lehessen állapítani, vajon minden egyes esetben érvényesíteni kell-e a törvények teljes 
szigorát vagy sem".35 Az uralkodó viszont augusztus 29-én már arra utasította Haynaut, hogy „azokról a 
személyekről, akiken a halálbüntetést végrehajtották, esetről esetre tegyen jelentést nekem".30 Az 
augusztus 31-i minisztertanácsi ülésen - Haynau egy beadványa ürügyén - ismét szóba került az ügy, a 
minisztertanács ismét a 27-i értelemben határozott. Ám a minisztertanács szövegét utólag 
megváltoztatták. A „semmiféle halálos ítéletet nem lehet végrehajtani addig, amíg azt nem jelentették, s 
innen jóvá nem hagyták" szöveg helyébe „valahányszor" egy-egy halálos ítéletet végrehajtnak, ezt 
esetről esetre be kell jelenteni" szöveg került. A szöveg további érdekessége, hogy az utasítás előtt a 
következő szöveg szerepel: „Őfelsége a császár az igazságügyminiszter tudtára adta, milyen választ kell 
báró Haynaunak adni". No már most, nem valószínű, hogy Ferenc József ne tudta volna, milyen 
utasítást adott ki. Akkor pedig vagy Schmerling értette félre őfelségét (ami kevéssé valószínű), vagy -
félreértést mímelve - ilyen módon kísérelte meg önnön értelmezését érvényre juttatni. Csakhogy 
őfelsége is szemfüles volt, mert egyrészt a minisztertanács határozatát csak szeptember 22-én hagyta 
jóvá, de előtte még magával Schmeriinnel kijavíttatta a szöveget úgy, hogy az az ő legfelsőbb 
elhatározását tartalmazza.37 A szigorúságot az uralkodó lelki alkata magyarázza. Angyal Dávid szavait 
idézve, Ferenc Józsefben volt hajlam az irgalomra, de csak közönséges bűnösök iránt. „Mihelyt 
hadserege becsületének, fegyelmének s állama nyugalmának megzavarása került szóba, Isten 
kegyelméből reá ruházott hatalmának megtorlását [sic!] szent kötelességének hitte. A politikai bűnök 
elrettentő büntetésével úgy vélte, tartozik alattvalóinak is, akik szenvedtek e bűnök miatt".38 

Andics azt állította., hogy „az augusztus 20-i ülés fennmaradt jegyzőkönyvében egyetlen szóval sem 
történik említés a négy nap előtt hozott határozatról; az egész megfogalmazás azt a látszatot igyekszik 
kelteni, mintha mindez meg sem történt volna". A továbbiakban azt állítja, hogy „mind az augusztus 20-i 
minisztertanácsi határozatban, mind az ennek alapján Haynaunak küldött utasításban közvetlen utalás 
történik a világosi fegyverletétel hírének beérkezésére, mint közvetlen kiváltó okra".39 Andics azonban 
egyik esetben sem állított igazat. Az augusztus 20-i minisztertanács jegyzőkönyvéből kiderül, hogy „a 

33 OL Filmtár. W. 265. doboz. (1849. augusztus 15,, 16., 18.), 5547. doboz, (1849. augusztus 17.) 
34 Katona: i. m. II. k. 55. o. 
35 Katona: i. m. II. k. 78-79. o. 
36 Katona, i. m. II. k. 79 o.; Angyal Dávid: Az ifjú Ferenc József. Bp., é. n. szerint a főhadsegédi iroda csak 

szeptember 10-én adta ki ezt az utasítást. Ez azonban inkább az iktatás dátuma lehetett, mert Haynau már augusztus 31-
én Ferenc József rendeletének értelmében utasította Karl Ernst törzshadbírót az eljárások megkezdésére. Katona: i. m. II. 
k. 81-82. o.; Gerő András. Ferenc József a magyarok királya. Bp., 1988. 57. o. szerint Ferenc József Schwarzenberg 
hatására küldte az említett utasítást Haynaunak. Ez téves, hiszen ebben az esetben Schwarzenberg aligha terjeszti fel az 
uralkodónak jóváhagyásra az augusztus 27-i minisztertanács jegyzőkönyvét. 

37 Az augusztus 31-i minisztertanács határozatának végleges szövegét közli Katona: i. m. II. k. o.; mindkét 
szövegváltozatot eredetiben Károlyi Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró 
pöre. Bp., 1932. II, k. 579-580. o.; magyar fordításban Urban Aladár (szerk): Batthyány Lajos főbenjáró pöre. (Ford.: 
Kurucz György) Bp., 1991 129-130. o. A fentebb elmondottak alapján viszont három ponton is ki kell igazítanunk 
Károlyi Arpád i. m. előadását. Egyrészt, a minisztertanácsi határozat megváltoztatását nem Haynau és Schwarzenberg 
szeptember 7-i találkozója okozta (I, k. 549 o ) , hanem az uralkodó fellépése. Másrészt úgy tűnik, Schmerling 
igazságügyminiszter a szabályozottabb eljárás híve volt, (uo, 553. o ) . Végül Ferenc Józsefnek nem került „lelki tusába" a 
keményebb minisztertanácsi határozat jóváhagyása (uo. 553. o.), hiszen azt ő maga inspirálta. Andics Erzsébet történészi 
módszereit jellemzi, hogy a minisztertanácsi határozatnak az első szövegváltozatát tartja érvényesnek, s az uralkodói 
jóváhagyás dátumát tünteti fel a minisztertanácsi határozat dátumaként. Néhány megjegyzés a „Görgey-vitához". Kritika, 
1974/10. 12-13, o, 

38 Angyal Dávid: i. m 117. o. Ebben a szellemben nyilatkozott Paszkevicshez intézett levelében is, magyar 
fordításban közli Katona: i. m, II. k. 60-61. és Alekszandr ľelrovics Scserbalov: Paszkevics Magyarországon. (Ford : 
Gerencsér Zsigmond, s. a r. Katona Tamás) Bp., 1984 388-389. o, Ferenc József személyes felelősségét hangsúlyozza 
Somogyi Eta: Ferenc József Bp., 1989. 41. o is. 

39 Andics: i. m. 394. o. 
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miniszterelnök felolvasta a korábbi miniszteri tanácskozások alapján erre [a Görgey hadseregével 
szembeni bánásmódra] vonatkozóan megfogalmazott tervezetet", s a minisztertanács ,,a figyelembe 
veendő körülmények érett megfontolása után" javasolta I. Ferenc Józsefnek a keményebb rend
szabályokat. Ez a magyarázata annak, hogy Schwarzenberg az augusztus ló-i felterjesztésre vezette rá 
az újabb határozatokat. A Haynaunak szóló utasításban viszont nincs szó expressis verbis a világosi 
fegyverletételről, csupán „a Magyarországról érkező fontos hírek"-kel indokolja az uralkodó által 
összehívott újabb minisztertanács határozatát.40 

De mik voltak ezek a hírek? Az osztrák álláspont megkeményedésének a temesvári győzelmen és a 
világosi fegyverletételen kívül még két oka volt. Egyrészt az, hogy augusztus 18-ára Bécsben ismertté 
vált: Klapka kiürítette Győrt, csapataival visszavonult Komárom felé, s a es. kir. II. hadtest Győrt, 
dandárai megszállták Gönyút, Székesfehérvárt, Pápát és Abdát.41 Nem fenyegette tehát közvetlen 
veszély a császárvárost. Augusztus 19-re pedig megérkezett a hír Arad feladásáról is.42 A temesvári 
győzelem, a világosi fegyverletétel, Klapka visszavonulásának és Arad feladásának híre együttesen 
ösztönözték az uralkodót és osztrák kormányt arra, hogy az augusztus 16-án elfogadottaknál 
keményebb rendszabályokat foganatosítására utasítsa Haynaut az augusztus 20-i minisztertanácson. Az 
ok tehát a magyar fegyveres erők gyors összeomlása volt, amelynek csak egyik részét képezte a világosi 
fegyverletétel. 

Végeredményben azonban - mint erre Varga János és Hanák Péter, majd Katona Tamás már felhívta a 
figyelmet - tökéletesen mindegy volt, hogy Bécsben augusztus 16-án mit határoznak a minisz
tertanácson, s hogy ezt az uralkodó mikor hagyja jóvá. Alihoz, hogy az amnesztiatervezetnek bárminő 
pozitív hatása legyen Görgey tisztjeinek sorsára, arra lett volna szükség, hogy 1. Görgey tudjon az 
osztrák kormány terveiről; 2. hogy érintkezésbe lépjen vele; 3- hogy mindaddig tartsa magát Arad 
környékén, amíg Haynau a tisztikar számára kedvezőbb elbírálást előíró utasítást meg nem kapja. 
Márpedig a minisztertanács utasítását a cs. kir. fővezér legjobb esetben is csak augusztus 20-án kaphatta 
meg, s ekkorra már számíthatott Jellacié csapataira is. Görgey csapatai viszont már augusztus 10-én 
harcérintkezésbe kerültek Schlik csapataival, s legkésőbb augusztus 16-ra Rüdiger hadteste is elérhette 
Aradot. 

Kosáry ebben a fejezetben ismerteti Antall József kéziratban maradt Görgey-tanulmányának tör
ténetét. Antall volt az, aki 1953-ban az Országos Levéltárban rendezte a Görgey-család rendezetlen 
anyagát, majd ennek alapján egy 27 oldalas népszerűsítő cikket írt Görgeyről. Erről több, összesen 37 
oldal terjedelmű lektori vélemény készült 1968-1973 között, de a cikk soha nem jelent meg. 

Antall működésével kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, hogy a Görgey-levéltárban rendezés 
címén legalább négyféle szempontot igyekezett érvényesíteni - sikertelenül. Emellett összekeverte 
Görgey Artúr, Bayer József, Csermelyi Lajos, Szuper Sándor és Kászonyi József addig elkülönítve lévő 
hagyatékait, s így sok esetben ma már megállapíthatatlan az egyes magánlevelek címzettjének 
személye. Előfordul olyan eset is, hogy a jelentés, a melléklet és a kísérőirat három különböző helyen 
található. A térképmelléklettel ellátott diszpozíciók a térképek közé, egyes harcrendek ugyanoda 
kerültek, magánleveleket találhatunk emlékiratok között stb. 

Kosáry szerint a fordulat kezdetének a szabadságharc 125. évfordulója tekinthető. Ekkor jelent meg 
Rózsa György és Spira György képes albuma a szabadságharcról, amely a hivatalos felfogást „már 
némileg tompítva képviselte". Ács Tibor „a szabadabb kritika jogán" Engelst bírálta amiatt, mert az 
szerinte túl pozitívan nyilatkozott Görgeyről. (II. 290. o.) Kosáry csupán egy - elismerő - mondat erejéig 
említi Urbán Aladár monográfiáját a nemzetőrség és honvédség szervezéséről. Nem szól viszonyt Urbán 
három évvel korábban megjelent népszen'í összefoglalójáról (Európa a forradalom forgószelében). 
Holott ebben a szerző kijelentette, sem a Buda ostromáért viselt felelősség, sem Görgey komáromi 
engedetlensége kérdésében sem mondta ki a történetírás a végleges ítéletet; s kifejezte kételyeit a 
szegedi összpontosítási terv célszerűségével kapcsolatban, Emellett igen elismerően nyilatkozott 
Görgey nyári levonulásáról, s az adott helyzetben indokoltnak tartotta a fegyverletételt. 

1973-74-ben zajlott le Fekete Sándor és Galambos Lajos, majd Hanák Péter, Varga János, illetve 
Andics Erzsébet vitája a Görgey-kérdésről. Hanák és Varga ugyan sok rosszat elmondtak - többnyire 
alaptalanul - Görgeyről, de az Andics-féle koncepciót az osztrákoktól várható amnesztiáról meg
kérdőjelezték. A téma újabb, minden korábbinál adatgazdagabb - és szenvedélyesebb - szépirodalmi 

40 Katona: i. m. II. k 54-55 o. 
41 OL R 32. 25. csomó. d. sz. A pozsonyi es. kir. városparancsnokság augusztus 17-i hirdetménye. A hír tehát 

legkésőbb másnap Bécsben lehetett. 
42 OL R 32. 25. csomó. d. sz 
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megközelítését képviselte Féja Géza regénye, a „Visegrádi esték". Féja visszatért a szabadságharc 
történetének hagyományos, az eseményeket a Görgey-Kossuth ellentétre való leszűkítéséhez, s 
Kossuthtal szemben Görgeyből fabrikált forradalmárt. A magyar marxista hadtörténetírás kiemelkedő 
teljesítménye volt viszont Bonis József monográfiája Dembiňski fővezérségéről, amely ugyan éppen 
Görgeyvel kapcsolatban hangoztatott nem túl meggyőző nézeteket, de levéltári kutatásokon alapult, s a 
szerző nem előre megfogalmazott koncepcióhoz keresett csupán adatokat. 

A 125. évfordulón Spira György által megfogalmazott elvi áttekintés továbbra is a korábbi 
prekoncepcióhoz próbálta meg igazítani az adatokat, s nem volt sokkal vigasztalóbb Várady Géza kis 
kötetének szemlélete sem. Minden szakmai hibája ellenére egy újabb, józanabb megközelítést jelzett 
Nemeskürty István kötete a szabadságharc tisztikaráról. Ezt bírálva, a fegyverletétel kérdésében Bona 
Gábor nyíltan védelmében vette Görgeyt a Századok hasábjain. A megnövekedett érdeklődést jelezték 
az egymás után megjelenő emlékiratok és szemelvényes emlékiratközlések. A korszak historiográfiáját 
Spira György újabb összefoglalója zárta, a Magyarország története VI. kötetében. Kosáry szerint amíg a 
kötet tematikája tovább bővült „a társadalom, a parasztság és a nemzetiségek kérdéseit illetően, új 
részletekkel és szempontokkal is, addig maga a szabadságharc, annak drámai fordulatokban gazdag 
története s benne főleg Görgey működése, meglehetősen sematikus vázlattá egyszerűsödött''. A Spira 
által Görgeyről kialakított ideológiai képlet „azután szinte önálló életre kel, magához igazítva a 
megfelelő tényeket, függetlenül attól, hogy közben mennyire változtak a viszonyok meg az emberek". 
(II. 305-306. o.) A koncepcióba nem illő tények, legyen szó akár a komáromi összpontosítás tervéről 
vagy Görgey sebesüléséről, bele sem kerültek a szövegbe. A munka egyben jelezte a magyar marxista 
történetírás dillemáját is: a tények nem hasonlítanak a koncepcióhoz, szerepüket tehát a minimálisra 
kell csökkenteni. A tényanyagában gazdag, de értékeléseiben fals 1959-es monográfia így változott két 
évtized alatt a tényekből és a tények hiányából szublimált „tiszta" koncepcióvá. 

A 24., utolsó fejezet, „Normalizálódás és rendszerváltozás" címmel az 1979-1994 közötti másfél 
évtized történeti és szépirodalmát mutatja be. A szabadságharc historiográfiájában fordulópontnak 
tekinthetjük Katona Tamásnak az aradi vértanúkról összeállított forrásgyűjteményét, s különösen annak 
bevezető tanulmányát, amely nyíltan bírálta és az 1849 utáni osztrák érvelés folytatásának tekintette 
Andics koncepcióját az amnesztiáról. Katona bizonyította: az amnesztiaterveknek a fegyverletétel 
pillanatában nem volt jelentőségük, mert Haynau széleskörű és kegyetlen megtorlásra készült, s 
bosszúhadjáratát egy enyhébb eljárást előíró osztrák minisztertanácsi utasítás megérkezéséig be is 
fejezhette volna. Katona főleg forrásközlő munkássága révén tett nagyon sokat a Görgey-kérdés 
tisztázásáért. Ő publikálta Görgey 1848 szeptember-októberi Csepel-szigeti és Tolna megyei mű
ködésének csaknem teljes iratanyagát, Klapka és Görgey emlékiratainak új, megbízható kiadását. Ő 
tisztázta a komáromi „engedetlenséggel" kapcsolatos félreértést, s a Buda ostromára vonatkozó 
forrásgyűjteménnyel merőben más megvilágításba helyezte a Bécs vagy Buda dilemmát. Ő publikálta 
először a vidini levél hiteles szövegét. Az általa szerkesztett Bibliotheca Historica sorozatban jelent meg 
Scserbatov Paszkevics-életrajzának a magyar szabadságharcra vonatkozó része, függelékében Miklós 
cár leveleivel és más dokumentumokkal. Szintén e sorozatban látott napvilágot Rosonczy Ildikó és 
Gerencsér Zsigmond fordításában az orosz intervenciós hadsereg tisztjeinek emlékirataiból egy 
megbízható és bőséges válogatás. 

A forráspublikációk mellett a feldolgozásokat is új szellem hatotta át. Deák István monográfiája a 
„törvényes forradalomról" ugyan éppen a Görgey-kérdésben vett át korábban megfogalmazott, 
alaptalan nézeteket, de összességében sokkal pontosabb és hitelesebb képet adott 1848-49-ről, mint a 
megelőző három évtized bármelyik összefoglalója. Herczegíí Géza új szempontokat felvető tanulmánya 
a Történelmi Szemlében, majd Bona Gábor két monográfiája, illetve a Magyarország hadtörténetében 
írott összefoglalója pedig immáron a tényszerű megközelítés szellemében vizsgálták Görgey szerepét. 

Nyíltan elvetette az árulási vádat, s Görgey katonai működésének a korábbi irodalmon alapuló 
értékelését adta Pusztaszeri László monográfiája Görgey szerepéről a szabadságharcban. Kevésbé 
sikerült az az általa szerkesztett, „Görgey contra Kossuth" című kötet, ami vidini levél egyik legrosszabb 
kiadása mellett Görgey „Gazdátlan levelek" című munkáját tartalmazza, primitív közlési és ténybeli 
hibákkal. Szintén Pusztaszeri volt az egyik szerzője annak a „Bűnbak" című darabnak, amely Görgey 
helyett immár Kossuthból próbált meg bűnbakot csinálni. Az új időket jelezte a História ,,áruló"-száma, 
amely Károlyi Sándorral és Görgey Artúrral foglalkozó cikkek mellett Glatz Ferenc vázlatát közölte a 
sztálini koncepció és az áruló-mítosz kapcsolatáról. Kosáry újabb és újabb cikkekben és interjúkban 
jelezte, hogy készül a Görgey-kérdés feldolgozására. 

A másik oldal reakcióiról nem sokat mondhatunk. Egy, szemléletében Kacziány Gézáét, 
hangvételében az 1948-1956 közötti feljelentő recenziókat idéző cikkben Rónai Mihály András lépett fel 
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a vélelmezett „Görgey-kultusz" ellen. (A néhány év múlva elhunyt szerző nekrológjában E. Fehér Pál 
dicsérően említette ezt az írást). Jellemző viszont, hogy Görgey emlékiratai új kiadásának szinte nem 
volt szakmai visszhangja. Lukácsy Sándor és jómagam ismertetésén kívül csak Szántó Pétcr.írt róla egy 
fanyalgó kommentárt. Igaz, a magyar történeti bibliográfia dicsőségére a kötet ki is maradt az 1988-as 
irodalmat összefoglaló füzetből. 

Az áttörés tehát lényegében már a politikai rendszerváltás előtt megtörtént. Ez azt is jelzi, hogy az 
1948 után a politika szolgálóleányává alázott történetírás 1956 után folyamatosan visszanyerte 
autonómiáját, s az 1980-as évektől kezdve a Görgey-kérdés egyre inkább elveszítette aktuálpolitikai 
töltését. A Görgey Kör, majd a Görgey Szobor Helyreállítási Alapítvány megalakulása, az 1993. évi 
Görgey-emlékkonferencia ennek a folyamatnak az „intézményi'' állomásait jelezték. 

Kosáry kutatásának naprakész voltát jelzi, hogy az 1994 nyarán megjelent kötet utolsó 
hivatkozásainak egyike egy 1994 áprilisi újságcikkre vonatkozik. A gondos és pontos névmutatónak 
köszönhetően a kötet lényegében betölti az I. Tóth Zoltán szerkesztette bibliográfia folytatásának, s 
1993-ig a történeti bibliográfiának a szerepét is - amit az évente önálló füzetként megjelenő 
bibliográfiáról nem mindig mondhatunk el. Ám ez nem jelenti azt, hogy a vonatkozó irodalom 
teljességét feldolgozta volna. A visszaemlékezések közül kimaradt egy-két kevésbé jelentős munka 
(Szárazberky Nagy József, Mészáros Károly, Korányi Frigyes). A két világháború közötti irodalomból 
méltán hiányolhatjuk Irmédi-Molnár Lászlónak Tóth Ágostonról írott életrajzát, amely Tóth emlékiratát is 
feldolgozva, több érdekes adalékot közöl Görgey hadügyminiszterségéről is. A 23- fejezet anyagából 
hiányolhatjuk Sarlós Béla (Visinszkijre hivatkozó) monográfiáját a szabadságharc büntetőjogáról, amely 
egy logikai csavarral még azt is bizonyította, hogy Görgeyt a vésztörvényszéki törvény alapján el 
lehetett volna ítélni. Az irodalomtörténeti munkák közül - Görgeyvel kapcsolatos megjegyzéseik miatt -
érdemes lett volna megemlíteni Hatvány Lajos „így élt Petőfi'' című kötetét, Dienes András és Martinkó 
András Petőfi-monográfiáit. Nem találkozunk néhány helytörténeti munkával (pl. Szabó Béla, Belitzky 
János, Huszár János tanulmányai), Sugár Istvánnak Budáról, Veress D. Csabának pedig Győrről és 
Szegedről írott várkrónikájával, s a Ruszoly József szerkesztésében 1991-ben megjelent „Szemere 
Bertalan és kora'' című tanulmánykötettel sem. Szintén kimaradt Kovács István kismonográfiája a 
magyarországi lengyel légióról. 

De - és ezt nagyon lényegesnek tartjuk - e munkák egyike sem módosította volna alapvetően a 
Kosáry által felvázolt képet. Hiszen a több mint 750 oldalnyi, több mint 2500 lábjegyzettel ellátott 
munka elolvasása után az olvasó nemcsak a magyar történelem egy nagy perét ismeri meg, hanem a 
szabadságharc egy jelentős személyiségéről is összefoglaló pályaképet kap. Olyan pályaképet, amelyet 
már csak a további levéltári alapkutatások módosíthatnak. Hiszen a Görgey-kutatás előtt még fontos 
feladatok állnak. Mindmáig csak töredékesen történt meg a Görgey-levéltár vagy a Hadtörténelmi 
Levéltár 1848-49-es anyagának hasznosítása. A tábornok 1848-49-es iratanyagának mindmáig legfeljebb 
10 százaléka jelent meg nyomtatásban. Nincs részletes feldolgozásunk Görgey 1848 őszi-téli 
hadseregszervezési tevékenységéről, s pl. az 1849 nyári hadműveletekről. Keveset tudunk Görgey 
fővezéri irodájának működéséről is. 

A Szerző egy sokágú történeti probléma módszertani szempontból is példás feldolgozásával a magyar 
historiográfia egyik legkiemelkedőbb munkáját alkotta meg. A történeti viták iránt érdeklődő olvasó 
csak reménykedhet abban, hogy egyszer majd hasonló színvonalú összefoglalót olvashat a magyar 
történetírás más nagy vitáiról és pereiről is; legyen szó akár a Mohács-komplexusról vagy Magyarország 
II. világháborús szerepéről. 

A jegyzetek végigbogarászása azonban egy elszomorító tanulsággal is szolgál. Hiszen míg a 
szabadságharc tábornokainak többségéről máig nem rendelkezünk megbízható biográfiával, publicisták 
és történészek évtizedeken át jobb ügyhöz méltó buzgalommal írtak össze többszáz ívet a Görgey-
kérdésről úgy, hogy semmivel sem járultak hozzá a szabadságharc történetének jobb megismeréséhez. 
Ugyanilyen elszomorító az is, hogy volt honvédek tucatjai emlékirataik megírása helyett tüzes 
vitairatokban bizonygatták, hogy a szabadságharc fővezére áruló volt (avagy azt, hogy nem volt áruló). 

Kosáry szerint könyve nemcsak a Görgey-kérdésről szól, hanem arról is, „hogy mikor, mennyiben 
tudtunk a valósággal szembenézni. (...) Mivel nem az örök béke korába értünk, lehetőségünk van arra, 
hogy a Görgey-kérdésről azért nem folytatjuk a régi vitát, mert másról vitatkozunk, megint nem a 
valósággal szembenézve. De van lehetőségünk arra is, hogy szakmai szabályok és az európai 
racionalitás tiszteletben tartásával és nem az indulatok jegyében elemezzük a történelmi és más 
kérdéseket. Azt szeretnénk, ha ez szabná meg az egész történelmi múltunkhoz és jelenünkhöz való 
viszonyunkat'. (II. 341. o.) 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

EGYED CSABA 

A l i . SZÉKELY HATÁRŐR ZÁSZLÓALJ 
AZ ÚZ-VÖLGYI HARCOKBAN 

1943-ban, amikor a Keleti front már erősen megingott és meglyukasodott és az 
orosz Ármádia feltartóztathatatlanul közeledett a Kárpátok vonulata irányába, a 
magyar hadvezetés elérkezettnek látta az időt, hogy a Keleti-Kárpátok szorosait 
megerősítse. Ennek a céljából határozták el a Székely Határőrség felállítását. A 
szervezéssel a csíki, székely származású vitéz Kozma István vezérőrnagyot bízták 
meg, akit a bukott háború után kötél általi halálra ítéltek és kivégeztek. 

A Határőrség gerincét az 1924 és 1925-ben született fiatalok, az ún. leventék ké
pezték, akiknek sorait első világháborús veteránokkal töltötték fel. így került apa a 
fiával a háború forgatagába. A fiatalok behívása 1943. október 3-án történt, kikép
zésük rögtönzött katonai táborokban folyt. Alulírott az árkosi ,,B" tábor 1. száza
dában kaptam kiképzést. Ezzel párhuzamosan folyt leendő parancsnokaink, első 
világháborús tartalékos tisztek átképzése Szovátán. Minket, az 1943-ban érettségi
zetteket 1944. január elsejével tartalékos tiszti iskolába vezényeltek Tusnádfürdőre. 
A tanfolyam elvégzése után - tizedesi rangban - visszatértünk alakulatainkhoz, 
ahol az idősebb korosztályokból behívottakkal harcászati gyakorlatokat végeztünk 
helyben, majd júliusban csak minket, fiatalokat a Keleti-Kárpátok szorosaiba vezé
nyeltek, ahol ugyancsak harcászati gyakorlatokat folytattunk. Én a baróti 13. zász
lóalj keretében a Békási-szorosban voltam. Onnan július végén visszarendeltek 
eredeti állomáshelyünkre és augusztus elején vezényeltek zászlóaljanként a kijelölt 
szorosokba (Ojtozi-, Uz-, Csobános-, Gyimes-, Békás-, Tölgyes-), ahol a román 
átállás következtében az orosz támadás már augusztus 26-án bekövetkezett. 

Mint volt mikós diákot, engem is a sepsiszentgyörgyi 11. zászlóaljhoz osztottak 
be, de édesapám, aki tartalékos hadnagyként a baróti 13-as zászlóalj 1. századának 
volt a parancsnoka, áthelyeztetett a 13-asokhoz. Édesapámmal együtt augusztus 
elején a baróti 13- székhely határőr zászlóaljjal, a Don-kanyart is megjárt Szabolcs 
András százados parancsnoksága alatt, az Úz völgyén keresztül a Csobánosba 
vezényeltek. Az Uz völgyét Serfőző alezredes parancsnokságával a sepsiszent
györgyi 11. határőr zászlóalj volt hivatott megvédeni. 

A Csobánosban a századok elosztása a következőképpen történt: az édesapám 
százada, a megerősített 1. század, a völgy alsó, határ menti részét, a Carunta és 
Mogyorós-tető közti szakaszt foglalta el, 2. és 3. századok a Gyimes felé a hegy 
gerincén foglaltak állást, míg a 4. század a völgy közepe táján, az 1. század mögött 
kb. 3 km-re építette ki védelmi vonalát. 

Az 1. század parancsnoki bunkere (telefonkészülékkel felszerelve) a Mogyorós
tető Csobános felőli, bemélyedő részébe épült, a tetőn, a 16-os frontvonalon, az 1. 
század egy raja állandó őrségi szolgálatot teljesített. így az állandó összeköttetés 
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mindkét irányban (Úz és Gyimes) biztosítva volt. Az 1944. augusztus 23-ig terjedő 
időszakot a századok a téli berendezkedéssel töltötték. A mindenféle építőmeste
rek téli szállásra alkalmas házikókat ácsoltak fenyőfából. Kiépített vonala (lövész
árok) csak a 4. századnak volt. Parancsnokságunk a még létező fűrésztelepen szé
kelt. 

Ilyen előzmények után villámcsapásként ért minket augusztus 23-i román átállás, 
ami lehetővé tette az oroszok gyors előnyomulását és meglepetésszerű támadását. 
A helyzetet súlyosbította az,a tény, hogy két magas rangjelzéssel ellátott, német 
katonai egyenruhába öltözött orosz felderítő behatolt az Úz völgyébe és Serfőző 
alezredes balgasága következtében az egész jól kiépített Úz-völgyi erődrendszert 
szemrevételezte és a fegyverzet felől is informálódott. Már arra is megkérték Serfő-
zőt, adja parancsba, hogy katonái akkor se nyissanak tüzet, ha orosz katonát lát
nak, mert köztük elvegyülve a román gyűrűből kitört német katonák igyekeznek 
átjutni a Kárpátokon. Ezek után az orosz felderítők, mint akik jól végezték dolgu
kat, kikarikáztak az Úz völgyéből és másnap, augusztus 26-án az orosz tankok, 
utánuk a gyalogsággal, minden komolyabb ellenállás nélkül elárasztották a völ
gyet egészen az Aklosig, a magyar véderő katonái pedig fejvesztetten menekültek, 
amerre tudtak. Legtöbben a völgyet két oldalt szegélyező erdőben húzódtak meg 
és onnan ki hazafelé vette útját, kik pedig az alcsíki medencében szétszéledve 
várták sorsuk további alakulását. 

De térjük vissza a Csobánosba! Ahogy az Úz völgye felől felhangzott a fegyver-
dörgés, a mi századunk is úgy megfutott, hogy hírmondó sem maradt belőlük. S 
talán ez volt a legnagyobb szerencse, mert ellenkező esetben az Úztól áttóduló 
orosz gyalogság az egész századot ott fogta volna. Hárman maradtunk a pokol 
torkában: édesapám, a helyettese Nagy Dénes köpeci hadnagy és én. Vak sötétben 
indultunk az úton fel, az oroszok között, a 4. század vonala felé, amit szerencsésen 
el is értünk (az oroszok ott hevertek az út két oldalát szegélyező fenyőfák lombsá
tora alatt. 

Reggel, amikor az oroszok felfedezték vonalunkat, hatalmas tüzet zúdítottak 
ránk, amit mi hasonlóval viszonoztunk. Szerencsénkre lövészárkunk az erdőben 
húzódott és a fák is védelmeztek. Délelőtt 10 óra lehetett, amikor a segítségünkre 
vezényelt és a hátunk mögött harci állást feglalt 32-esek egy hét tagú kerékpáros 
rajt küldtek a határsorompó irányába felderítés céljából. Én, mivel a lövészárok 
végében, közvetlen az út meredek oldalában ásott géppuskafészekben foglaltam 
állást, tanúja lehettem a 32-esek szomorú vállalkozásának. Az oroszok nyilván 
elrejtőztek a fák sűrűjében és mind a hét kerékpárost visszaengedték, akik jelentet
ték, hogy a határsorompóig egy szál ellenség sincs. Ezután következett az a bor
zalmas tragédia, ami a 32-esek pusztulását eredményezte. Feltűrt ingujjal, jobb 
csuklóba akasztott puskával, az út két szélén libasorban indultak a vesztükbe. Alig 
hagyták el a második útkanyart (a Csobánosban keskeny út vezet), két oldalról 
olyan iszonyatos tüzet kaptak, hogy csak néhány véres katonát láttunk visszatámo
lyogni. Mint ahogy a 84 éves Uz-völgyi csángó asszony, Novákné elmondta, ké
sőbb a csontjaikat összeszedték, átszállították az Úz-völgyébe, és elhantolták. Ez
zel a szomorú jelentettél értek véget a csobánosi harcok. Megkapva a visszavonu-
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lási parancsot, a mindenfelől a völgybe zúduló katonaság erőltetett menetben, kb. 
éjféli 1 órára ért ki Menaság fölé. A bozótban töltöttük az éjszakát. Másnap 
Csíkszereda fölé vezényeltek, ahonnan jól követhettük az Úz-völgyi eseményeket. 

Miután a Hargita felől berepülő német vadász- és bombázó gépek végiggéppus
kázták a folyó völgyét, harckocsik kíséretében a nagybereznai 26-osok indítottak 
ellentámadást. Ők tartották ott a frontot szeptember 7-ig. Mi, a baróti 13-asok elő
ször Fitód falu keleti kijáratánál foglaltunk állást, majd a Muhartetőt (Suhar) száll
tuk meg, míg tőlünk jobbra, a nyílt terepre büntetésből a 1 l-eseket tették. Velünk 
szemben a Szellőtetőt az oroszok birtokolták, ahonnan belátták az egész vonalun
kat, és jaj volt annak a katonának, aki nappal az általa kotort teknőből a fejét ki
dugta. Néhányan fejlövést is kaptak. Nekünk, 13-asoknak jó menedéket nyújtott a 
tetőt borító sűrű, s így a két tető között (Suhar és Szellő) csak tüzérségi párbaj 
alakult ki. Mivel mindenfelől szorult a hurok, szeptember 9-én megkaptuk a visz-
szavonulási parancsot a Maros vonaláig. Éjszaka levonultak Csíkmadarasra, ahol 
tisztálkodás közben ugrasztották szét minket a hegyekről lezúduló oroszok. A 
mindenfelől elvonuló alakulatok maradványai (sokan lemaradtak) a Vasláb felé 
vezető szűk erdei úton torlódtak össze, zuhogó esőben. Csurom vizesen román 
családoknál töltöttük az éjszakát, s a tűz melegénél úgy ahogy megszárítottuk öl
tözékünket. 

A csíki medencéből való szerencsés megmenekülésünket néhány német és ön
kéntes vállalkozó magyar katonának köszönhettük, akik Csiszér hadnagy vezeté
sével villámgéppuskával gabonarakások fedezékéből tartották vissza az üldöző 
oroszokat. 

Vasláb után Gyergyóújfalu, Parajd, Szováta, végül Szászrégen volt a menetirá
nyunk, ahol éjszakáztunk, hogy másnap gyülekezési helyünkre, Bátosra menjünk. 
Onnan a szászokat a németek már mind elszállították volt. Egy fia lélek maradt a 
faluban, egy öregember. A termény begyűjtve, az állatok szabadon... Három nap 
voltunk ott, amíg a maradék határőrök mind oda nem sereglettek. A számbavétel
kor kiderült, hogy a tömeges lemaradás (szökések) következtében az egész határ
őrség létszáma annyira lecsökkent, hogy az idősebbek kiválogatása után, az ún. 
leventekatonákból alig telt ki egy zászlóalj. Ezekből alakult meg a 68-as rohamosz
tag Pongor ezredes parancsnoksága alatt. Zászlóaljparancsnokunk a volt 13-asok 
parancsnoka, Szabolcs András százados lett. Tehát nem fedi a valóságot, hogy ő 
Csobánosban orosz fogságba esett volna. Ezt a mindenféle alakulatból összever
buvált zászlóaljat a frontra, a Görgényi hegyekbe indulásakor édesapám búcsúztat
ta Bátos központjában 1944. szeptember 19-én. A búcsúbeszéd elhangzása után 
Szabolcs százados úr apámat átölelte, megcsókolta és ezeket mondta: ne búsulj, 
öreg bajtárs, gondját viselem a fiadnak. Amíg élek, a fiad is élni fog. Ekkor neve
zett ki az árkász szakasz parancsnokává. 

Marosvécsen még három napot időztünk és a harmadik nap alkonyatán indul
tunk Idecspataka felé. Menet közben az Idecspatakánál szétvert, visszavonuló 
kézdivásárhelyi 24-esekkel találkoztunk, akik kérdésünkre, hogy honnan jönnek, 
csak azt válaszolták: majd meglátjátok. És valóban megláttuk, mert összefüggő 
harcvonal sehol nem volt, az egész erdős terület tele volt oroszokkal. Szabolcs 
százados úr engem a szakaszommal tartalékba helyezett és a falu végében a füzes
be rejtett el. Másnap, azaz szeptember 24-én, vasárnap, kétnapos tüzérségi élőké -
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szítés után adta ki Pongor ezredes Szabolcs százados úrnak az ortodox templom 
oszlopos előcsarnokában a támadási parancsot. Én is jelen voltam, és parancsot 
kaptam, hogy szakaszommal legyek készenlétben szükség esetén az azonnali be
vetésre. 

Talán 9 óra körül indult a gyalogsági támadás, amely az egész zászlóalj felmor
zsolását eredményezte. Az történt ugyanis, hogy a támadás indításakor saját tüzér
ségünk nem szüntette be, vagy nem hosszabbította meg lőtávolságát, s így a gya
logság saját tüzérségünk és az orosz aknavetők tüzébe rohant. Iszonyatos volt a 
pusztulás. Kinek a lába, kinek a karja szakadt le, a halottakról nem is beszélve. Ott 
lelte halálát volt osztálytársam, a Mikó Kollégium valaha volt legtehetségesebb és 
legjobb tanulója, a nagygalambfalvi születésű Kányádi Dénes is. Ekkor kaptam az 
ellentámadási parancsot, hogy legalább a sebesülteket össze lehessen szedni. Az 
elsősegélyhelyen, egy csűrben, úgy-ahogy ellátták a sérülteket, a falu alsó felében 
települt német segélyhelyről pedig szünet nélkül szállították a sebesülteket 
Nagysajóra a kórházba. Volt, aki már szállítás közben meghalt, mint pl. a 
nagybaconi Benedek Sándor, akit a front átvonulása után szülei hazahoztak és a 
baconi temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírkövén ez a felirat áll: ,,A hazáért 
halt meg, panaszunk hát nincsen, áldassék az Isten." 

Amikor én megsebesültem, Nagysajó már nem tudott fogadni, hanem Ken
teikére vittek, ahol a kastély előtti mellékvágányon veszteglő teherszállító vago
nokból álló szerelvénybe helyeztek el. Amikor minden vagon megtelt sebesültek
kel, kerülő úton, Szegeden át indítottak Budapestre, mivel a szolnoki Tisza-híd le 
volt bombázva. Négy napig tartott az út a sok állingalás miatt. Nehezen talál az 
ember szavakat, hogy azt a szenvedést, amelyen - különösen a súlyos sebesültek 
- átmentek, leírja. Orrfacsaró bűz terjengett a rothadó sebektől, amit betetézett a 
töméntelen tetű; elárasztották egész testüket és szalmafekhelyünket, még a kötése
inket is elborították, ami talán minden fájdalom mellett a legkibírhatatlanabb volt. 

Az idecspatak-üvegcsűri gyászos emlékű vérfürdővel a Székely Határőrség tör
ténete véget ért. Az életben maradottak, kinek-kinek ahogy szerencséje kedvezett, 
a halál- és gyűjtőtáborokban várták sorsuk beteljesülését, vagy szétszóródtak, mint 
ősszel a falevél, a szélrózsa minden irányba. 

* 

A székely határőrség részletes történetének megírásához hozzátartoznak azon 
különböző rangú és beosztású parancsnokok a nevei, akikkel a háború sodrában 
sorsom összefonódott: 

Zászlóaljparancsnok: Szabolcs András százados 
A zászlóaljtörzs tagjai: 

Déner István, tartalékos százados 
Zathurecki Artúr tartalékos főhadnagy 
Szekeres Elek tartalékos főhadnagy 
Sikó László tartalékos zászlós, állatorvos 
Mórik Lajos tartalékos karpaszományos őrmester 
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Századparancsnokok és helyetteseik: 
1. század: v. Egyed Géza tartalékos hadnagy (Bodos) 

Nagy Dénes tartalékos hadnagy (Köpec) 
2. század: Bokor György tartalékos főhadnagy (Miklósvár) 

Török Ferenc tartalékos hadnagy (Miklósvár) 
3. század: Benedek József tartalékos hadnagy (Nagyajta) 

Kuttlik Rezső tartalékos zászlós (Nagyajta) 
4. század: Bogdén Emil tartalékos főhadnagy (Nagybacon) 

Bardocz Efraim tartalékos törzsőrmester (Nagybacon) 
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SZEMLE 

JEAN FLORI 

LA PREMIÈRE CROISADE 

L'occident chrétien contre ľlslani 

Aux origines des idéologies occidentales 
(Éditions Complexe, Bruxelles, 1992. 287 o.) 

Jean Floriban a lovagi ideológia kialakulását 
monográfiákban vizsgáló kutató mellett régóta a 
keresztes háborúk korának egyik termékeny és 
nagy hatású szakértőjét is tisztelhetjük. Előbbi 
munkáiról a Hadtörténelmi Közlemények is hírt 
adott, míg az utóbbi témáról eddig csak hosz-
szabb tanulmányok láttak napvilágot (Revue 
historique, Annales ESC, Le Moyen Age stb.), s 
jelen kötet mondandójának első monografikus 
összegezése. A témaválasztásban persze nincs 
semmi meglepő: kutatásai eredményeivel éppen 
Flori bizonyította, hogy a lovagi ideológia kiala
kulása és a keresztes háborúk eszmerendszeré
nek kiforrása mennyire szorosan összefüggnek. 

A témaválasztás persze még mindig magyará
zatra szorul. Lehet e még az első keresztes had
járatról újat mondani Runciman, Brundage, vagy 
a Flori által különösebben nem kedvelt Riley 
Smith után, s érdemes e egy könyv témáját egy 
hadjáratra korlátozni? A kérdésre az olvasó elé 
került mű egyértelmű választ ad: a keresztes 
eszme kialakulása valóban a XI. század végi és 
XII. század elejei forrásokban ragadható meg, s 
ha a hadi eseményekről nem is, a szervezők és 
résztvevők motivációjáról, a szent háború eszmei 
és jogi kereteinek az alakulásáról, az események 
értelmezéséről valódi újdonságokkal szolgálhat 
még a kutatás. 

így érthető, hogy a könyv témája ugyan az el
ső keresztes háború, mégis, hadieseményekről 
vajmi keveset olvashatunk. Ebben a témában új 
forrás nem került elő, az ismereteket pedig már 
kiaknázták a korábbi kutatók. A hadjáratra a 
műből mindössze harminc lap vonatkozik, a 
többi az előzményekre és a könyv alcímében is 
jelzett ideológiatörténeti fejtegetésekre. 

A bevezető fejezetekben a clermonti zsinathoz 
vezető utat, az ott elhangzott, máig vitatott tar
talmú pápai felhívást elemzi. Vizsgálja, hogy a 
muzulmán elnyomás alatt szenvedő kereszté
nyek panaszai, a nekik való segítségnyújtás 
gondolata, vagy éppen a szent helyek felsza
badítása és a lelki érdemszerző zarándoklatok 

hagyománya volt-e meghatározó. Különös fi 
gyeimet szentel annak a kérdésnek, hogy a pá 
pai kezdeményezést a népi prédikátorok és 
szervezők mennyiben értelmezték át s hogyan, 
milyen túlzásokkal fordították le a nép nyelvére. 
Ebben a vonatkozásban vizsgálja a hadjáratok 
során elkövetett zsidóüldözéseket, s a magyará 
zatot éppen az agitátorok által mesterségesen 
felgerjesztett, muzulmánok elleni hangulatban, 
bosszúvágyban találja meg. 

Külön fejezetben vizsgálja az egyháznak a há 
borúhoz való viszonyát, az egyház által eltűrt, 
majd elfogadott, végül éppen általa szervezett 
szent háborúk gyakorlatát. Ennek keretében 
tárgyalja az egyház részéről kezdetben megvetett 
hadakozó réteg szellemi és társadalmi átformálá 
sát az egyház lovagjaivá, a Szt. Bernát által 
megálmodott és részben soha meg nem valósult 
,,új lovagsággá". 

A kor forrásainak elemzése megkerülhetetlen 
né teszi a kereszténység és az iszlám megítélé 
sének elemzését a kortársak körében: milyen 
kölcsönös információkkal rendelkeztek, milyen
nek látták a rivális vallás dogmáit és tagjait» Kü 
lönösen érdekes fejtegetések értelmezik II. Or 
bán pápa s maguknak a kereszteseknek a szent 
háborút illető motivációit. A kot valóságát pil 
lantjuk meg, amikor a vallási és anyagi érdekek 
párhuzamos meglétét, a legválságosabb pillana 
tokban a legkegyetlenebb harcosból is kitörő hit 
és vallásos meggyőződés példáit olvashatjuk. 

A könyvecske egyúttal arra is jó példa, hogy 
egy szakkutató ha megérti a tudományos nép 
szerűsítő műfaj lényegét, mennyire érdekes és 
érthető olvasmányt tud letenni az asztalra. Persze 
Flori könyve francia nyelvterületen sem lesz az 
utca emberének olvasmánya: a kor valóságából 
következik, hogy a keresztes háborúk lényegé 
nek bemutatása csakis a kor egyháztörténetén, 
egyházjogán s a történeti források terminusainak 
pontos elemzésén keresztül valósítható meg. 

Veszprémy László 
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MICHAEL MURRIN 

HISTORY AND WARFARE IN RENAISSANCE EPIC 

(The University of Chicago Press, Chicago-London, 1994.371 o.) 

Jelen mű szerzője, a Chicagói Egyetem iroda 
lomtörténész professzora arra keresi a választ, 
hogy a XV-XVI. század (1.483-1610) nagy epi
kus alkotásaiban miként tükröződik a hadügy 
átalakulás: a tűzfegyverek, az új típusú várépíté
szet és a gyalogság térhódítása, az arisztokratikus 
lovagi eszmények és a hadszervezet válsága. A 
válasz persze csakis összetett és árnyalt lehet, hi 
szén az egyes költőknek külön-külön kellett 
szembenézniük a feladattal: nemcsak kortárs, 
hanem történeti, olykor IX-XI. századi esemé
nyek ábrázolása és napjaik hadtudománya kö 
zött keresték az összhangot, s műveikben a vár
építészet és taktika vívmányait is megjelenítet
ték. E törekvést árnyalta az egyes szerzőknek a 
tűzfegyverekkel kapcsolatos állásfoglalása, szim
pátiájuk, vagy éppen gyűlöletük. A szerző Luigi 
Pulci, Sir Thomas Malory, Matteo Maria Boiardo, 
Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Alonso de 
Ercilla y Zuňiga, John Milton, Luis Vaz de 
Camoes, Gašpar Perez de Viliágra, Juan Rufo, 
Pedro de Ona, Sir Philip Sidney, Michael 
Drayton, Samuel Daniel műveit elemzi. Munkája 
már azért is megérdemli figyelmünket, mert a 
Tassót is felhasználó Zrínyi Szigeti veszedelmé
ről Perjés Géza hasonló szempontokat követve 
készített izgalmas elemzést, s így jelen műnek a 
had- és irodalomtörténet összefüggéseit feltáró 
eredményei a magyar eposzt is szélesebb euró 
pai irodalmi panorámában helyezik el. Végül is 
az itt bemutatott szerzőknek köszönhető, hogy a 
hősi eposz a hadviselés drámai átalakulása elle 
nére is megérte a XVII. századot. 

Luigi Pulci Morgante c. művében Nagy Ká 
rolynak a Roland-éneken alapuló történetét ele 
veníti fel. M, Murrin a hadjárat és a roncesvallesi 
ütközet kapcsán megállapítja, hogy a frank sereg 
mindenben a XV. századi itáliai hadi trak-
tátusoknak (Ch. Chiericati, Filippo degli Eu
stachi, Orsó degli Orsini, D. Carafa írásai) megfe
lelően járt el: meg vannak győződve, hogy a tá
madó hátrányban van, s ezért a jó hadvezér ki 
provokálja az ellenfele támadását; táborát ri 
vellini-vel és földművekkel erősíti meg. Egy év
századdal később Malory Merlinjében a mezei 
csaták és várostromok megítélésében már az 
ágyúk hatásának ismerete játszik szerepet, mi
ként a főhős, Arthur korabeli hadvezér módjára 
irányítja seregét. 

J. R. Hale kutatásainak köszönhetően jól is
mertek az ágyúk elterjedését kísérő, általában 
negatív irodalmi reakciók. Camoes és Ercilla ki
vételével a költők sem rajongtak az új fegyvere
kért. Ariosto esete azonban mégis figyelmet ér
demel, mert patrónusa, Ferrara ura, Alfonso 
d'Esté elsőként épített új típusú bástyákat és he
lyezett el rajtuk ágyúkat. Véleménye ura ha
disikerei nyomán nyilván pozitív lett volna, ha 
történetesen nem fordult volna meg a kocka és 
nem győződhetett volna meg az évszázad egyik 
legvéresebb csatájában, az 1512. évi ravennai 
csatában az új fegyver pusztító hatásáról. 

Az eposzok legtöbbjében érzékelhető a költők 
fogékonysága a morális, etikai problémák iránt. 
Ezt csak részben magyarázzák a török háborúk 
kegyetlenségei; a nyugati követelményt sokkal 
inkább sokkolta a franciák itáliai féktelensége 
1494-ben, vagy később a Rózsák háborújának 
számos vérfagyasztó epizódja. 

Témájuknál és a hadihajók fegyverzeténél 
fogva is külön megközelítést igényelnek a ten
geri ütközetek leírásai. Részben ezeket is igye
keztek a szárazföldi csaták mintájára leírni, s 
Juan Rufo a lepantói csatát megörökítő 
Austriada-ban valóban kárhoztatja is az ágyúkat. 
Egy Lepantóról spanyolul író portugál szerző, 
Corte Real az, aki felismeri az ágyúk fontosságát. 
A gyarmati háborúkról író spanyol szerzők sze
mében pedig a túlélés eszközei az új fegyverek. 
A tengeri csatákkal egyúttal egy új hőstípus is 
színre lép: a parancsnoki pozíciót betöltő kato
na. Don Jüant és vezéreit a költőnél vergiliusi 
kölcsönzések teszik eposzi hősökké, mintha 
csak az előképnek tekintett actiumi csatában ve 
zették volna győzelemre a hajóikat. 

A szerző dicséretesen és figyelemreméltóan 
próbálta meg megteremteni a kapcsolatot a köl
tői műalkotás, a katonai traktátusok, a korabeli 
erődítési gyakorlat és harceljárások között. A tár
gyalt költők mind megpróbálták a kortárs közön
ség számára korszerűvé tenni a csapatleírásokat. 
Pedig azok egyre kevésbé feleltek meg a klasz-
szikus és reneszánsz hősi ethosznak, az irodalmi 
megformálás hagyományos formáinak. Maga a 
kísérlet is heroikusnak tekinthető. 

Szegzárdy-Csengery Klára 
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REED BROWNING 

THE WAR OF THE AUSTRIAN SUCCESSION 

(New York, 1993- 445 o.) 

A korszak magyar kutatója nagy érdeklődéssel 
vette a kezébe az amerikai szerző munkáját, 
amely az osztrák örökösödési háború összefogla 
ló történetét tartalmazza. A jelentős jegyzetappa 
rátus és a függelékként közölt vonatkozó szak
irodalom áttekintése alapján megállapítható, 
hogy elsődlegesen az eddigi könyvészeti anyag 
ra és ennek kiegészítéseként az újabb folyóirat 
közlésekre épít a mű. Levéltári forrásokat csak 
kivételesen vett kézbe a szerző, azokat is szinte 
kizárólagosan az Osztrák Hadilevéltárban. Ellen
ben dicséretére legyen modva, hogy nemcsak az 
angol, franda, német nyelvű korábbi publikáci
ókat tanulmányozta, hanem a holland, olasz, 
spanyol, sőt orosz nyelvűeket is. így egyetlen 
komoly alapmű sem kerülte el figyelmét, sőt sok 
kiadott forráshoz is visszanyúlt. További dicsére
tet érdemel, hogy felfigyelt kisebb országbeli 
kutatók idegen nyelveken közzétett publikációi
ra is, így hasznosította Pamlényi Ervin német 
nyelvű összefoglaló magyar történetét és H. Ba
lázs Éva ugyancsak német nyelvű tanulmányát. 

Az azonban történelmiedensége miatt elfő 
gadhatatlan, hogy minden egykori, nem csatate
ret jelölő helységnevet mai hivatalos állami 
megnevezéssel használ, így megnehezíti a tájé
kozódást, így van ez, még ha időnként a jegyze
tekben igyekszik is, hogy valamit korrigáljon. 
Például a 67. oldalon szereplő szövegrész szerint 
„Mária Terézia Bratislavába érkezett" a koronázó 
országgyűlésre, ahol királyként elnyerte Szent 
István koronáját a magyar rendektől. Az ehhez a 
szövegrészhez tartozó, e fejezetbeli 25. számú 
lábjegyzetben azután ezt a magyarázatot fűzi 
hozzá: ,,Ez a város jelenleg Szlovákiában van, 
innen a neve. Ez németül: Pressburg, magyarul: 
Pozsony." Ezen a hiányosságon a térséget bemu
tató vázlatok és a csatolt névmutató sem segít. 

Az első vegyes benyomások után annál na
gyobb érdeklődést kelthet a monográfia felépíté
se, szerkezete. A bevezetőre és öt részre tagolt 
mű „Európai szándékok", „A kifosztás csábítá
sa", „A tervek kakofoniája", „A hagyomány újra-
érvényesítése", „A kimerültség békéje" címek 
alatt tárgyalja az 1740-48 közötti politikai és 
hadieseményeket. A hat nagy szerkezeti egysé
gen belüli huszonegy fejezet kronológiai 
tematikai logikus rendben dolgozza fel a rész
kérdéseket, de az egyes részcímekben is tükrö
ződő hűvös elidegenedettséggel, távoltartással, 
az előszóban megfogalmazott tudatos szándék
nak megfelelően. 

A bevezető a kor hadügyét vázolja fel, a re
cenzens őszinte örömére jelentőségének megfe
lelően kiemelve a huszár-csapatnemet, majd az 
európai államközösséget mutatja be, a hangsúlyt 
a hadszíntérre helyezve. Ugyancsak a bevezető
ben idézi fel a szerző az egyes államok terület 
gyarapító szándékait és az ebből fakadó konflik
tushálózatot. 

Az első nagy rész az 1740 októberétől 1742 
júliusáig terjedő időszakot, vagyis az első szilé
ziai háború idejét részletezi, de a francia támoga 
tással végrehajtott bajor és szász támadást is 
tárgyalja, miközben a diplomáciai keretek felvá
zolása sem marad el. Önálló alfejezetben foglal
kozik a magyar kérdéssel, ezen belül a magyar 
arisztokrácia váratlan Habsburg-pártiságával, 
Pálffy János gróf országbíró szerepével, Mária 
Terézia magyar királlyá koronázásának és az ál
talános magyar felkelés hadbahívásának sors
döntő jelentőségével, miközben a Habsburg
hatalom a háborús vereségekkel és VII. Károly 
császárrá választásával nagyhatalmi helyzetének 
mélypontjára süllyedt. 

A második nagy tematikai egység fejezetei az 
1742 júliusától 1744 augusztusig terjedő diplo
máciai-politikai lépéseket és hadműveleteket 
dolgozzák fel. A kiszélesedett háború számos 
jelentős momentuma közt megfelelő hangsúllyal 
szól a Festetics József báró tábornok vezényelte 
magyar csoportosítás hadisikereiről. De rajta ki 
vül csak egyetlen magyar hadvezért említ meg a 
szerző, mégpedig Batthyány Károly gróf tábor
nokot bajorországi küldetésével kapcsolatban. A 
következő nagy egység, amely 1744 augusztusá
tól 1745 decemberéig, vagyis a második sziléziai 
háború idején követi nyomon az eseményeket, 
ismét jelentőségének megfelelően ábrázolja a 
magyar részvétel súlyát, de újólag csak Batthyá 
ny nevéhez köti ezt, mind a csehországi harcok, 
mind Bajorország megszállása vonatkozásában. 
A harmadik magyar hadvezér, Nádasdy Ferenc 
gróf tábornok viszont csupán az egyáltalán nem 
a legjelentősebbek közé tartozó 1745. szeptem 
ber 30 i soori csatával kapcsolatosan kerül emlí 
tésre, más magyarokról pedig név szerint e kö
tetben szó sem esik. 

A negyedik részegység az 1745 decembertől 
1747 októberéig terjedő háborús időszak törté 
néseit eleveníti fel. Ebben a részben Nádasdy 
nevét már csak mellékesen, az Itáliában bevetett 
hadvezérek közt sorolja fel a szerző. Olyan je 
lentős csatákkal kapcsolatosan, mint a rocouxi 
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vagy laffeldi, még a magyarok részvétele sem 
kerül említésre. A németalföldi hadszíntér pa
rancsnokaként tevékenykedő Batthyány neve 
csak az ezt követő ötödik részben, amely az 
1747 októbere és 1748 októbere közti időszakot 
tárgyalja, kerül elő. Röviden, az 1748-as erővi
szonyokkal kapcsolatosan említi a nevét, miköz
ben már a fegyverszünet áll a tárgyalás közép
pontjában. A szerző ezután még az általános bé 
kekötésről szól és összegezi a nyolc éven át ví
vott európai háború mérlegét. 

Összességében a tárgyalt művel kapcsolatosan 
a magyar recenzensnek is meg kell állapítania, 
hogy korrekt, az amerikai felfogást tükröző, az 
ottani mentalitásnak megfelelő tárgyalási móddal 
előadott, világos és jól érthető eseménytörténetet 

Az 1848-^49-es történetírás múlt század végi 
termésében tallózva szinte áttekinthetetlen 
mennyiségű munkával találja szembe magát a 
kutató. E munkák többsége azonban inkább a 
nemzeti mitológia vagy a hagiográfia termékei
nek tekinthető, s csak kevés közöttük az olyan 
mű, amely a modem történeti kutatás követel
ményeinek is megfelel. E historiográfia leghasz
nosabb darabjai azok a helytörténeti monográfi
ák, amelyek egy-egy megye vagy város 1848-
49-es történetét mutatják be. Komárom történe-
.tének búvárai még évtizedekig fogják használni 
Szinnyei József munkáját, a Békés megye 1848-
49-es múltja iránt érdeklődők sem nélkülözhetik 
Oláh Gyula monográfiáját. Az 1918 után elcsatolt 
területek levéltári anyagból pedig ma is alig is
merünk többet, mit ami pl. Szilágyi Farkas Alsó 
Fehér vármegyéről, Nagy Sándor Háromszékről, 
vagy Lehoczky Tivadar Bereg megyéről és a 
munkácsi várról írott munkájában olvasható. 

Az utódállamok hivatalos történetírása - érthe
tő módon - nem nagyon favorizálta az ilyen jel
legű helytörténeti kutatásokat, s csak az erdélyi 
magyar tudományosság a többinél erősebb 
szakmai és intézményi hátterével magyarázható, 
hogy a Székelyföld 1848-49-es történetéről, kü 
lönösen az események társadalomtörténeti hátte 
réről több és pontosabb információval rendelke 

olvasott. A nagyhatalmakkal kapcsolatosan az 
adott időszak minden jelentős európai kérdésé
vel a megfelelő mélységben foglalkozik, és sze
rény terjedelemben a kevéssé fontosnak tűnő 
államokra vonatkozóan is kitér. Magát a háborút 
diplomáciai, politikái és katonai vonatkozásai
ban egészében feldolgozza, a legfontosabb ese
ményekről megfelelő terjedelemben szól. Ezáltal 
a távoli térséget és múltat a mai újvilágbeli olva
sókkal egyértelműen meg tudja értetni. A leg
utolsó mondatát pedig a magyar recenzens csak 
nyomatékosan megismételheti, hogy továbbadja 
itt az Óvilágban is: Da pacem, Domine, in 
diebus nostris. 

ZacharJózsef 

zünk, mint ami csupán a hazai levéltári anyag 
ismeretében lehetséges lenne. De mind a jugo
szláviai, mind a csehszlovákiai, mind a kárpátal
jai magyar történetírást komolyan korlátozták 
hasonló kutatásaiban. 1848--49 ugyanis nemcsak 
a magyar, hanem a román, szlovák, szerb nem
zeti identitás kialakulásának is meghatározó je
lentőségű fejezete, s az államhatalmakhoz kap
csolódó nemzeti történetírások ritkán hallják szí
vesen a kisebbségi történetírás véleményét -- fő
leg akkor, ha az szinte teljesen eltér az övékétől. 

Bagu Balázsnak és Szakáll Mihálynak a kár
pátaljai, tehát Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros 
megyei nemzetőrség és honvédség történetéről 
írott munkája ezért is reményt keltő. A Szerzők 
egyrészt az Ung, Bereg és Ugocsa megyei levél
tárak főispáni fondjait, a „Bereg", „Ugocsa" című 
lapok évfolyamait, illetve a magyarországi törté
netírás vonatkozó monográfiáit használták fel. A 
bevezető, „Nagy idők tanúi" című fejezet egy
ben felhívás is a kötet kárpátaljai olvasóihoz: 
„Nagy az adóságunk elődeinkkel szemben. Az a 
célunk, hogy az itt élő magyarság összefogásával 
megmentsük jövőnk számára a még föllelhető 
honvédsírokat." 

„A nemzetőrség szervezése vidékünkön" című 
fejezet 1848 márciusától novemberéig ismerteti e 
megyék nemzetőrségének történetét. A szöveg 

BAGU BALÁZS -SZAKÁLL MIHÁLY 

A SZABADSÁGHARC NEMZETŐREI 

Vidékünk nemzetőrségének történetéből 
(1848-1849) 

Kárpátaljai Magyar Könyvek, 42. 
(Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1994. 168 o.) 
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tárgyalja a nemzetőrség felállítását, fegyverzetét, 
tisztikarának változásait. Több, az összeírt nem 
zetőrök számát településenként közlő kimutatás 
ad képet a helyi nemzetőrség létszámáról. A 
Szerzők lényegében megerősítik Urbán Aladár 
1973-as monográfiájának adatait a nemzetőrség 
fegyverzetének és felszerelésének hiányosságai 
ról, a volt cs. kir. sorezredi tiszteknek a kikép 
zésben játszott szerepéről. E megyék nemzetőr
ségét - ellentétben a dunántúli vagy alföldi me
gyékével - nem vezényelték a Délvidékre vagy 
a Dráva vonalra 1848 nyarán; első katonai al
kalmazásukra csak 1848 őszén került sor. 

Két apró kiigazítás: A bagnétos puska valószí 
nűleg szuronyos (bajnét vagy panganét) puska 
volt. (28. o.) Az ugocsai önkéntes mozgó nem 
zetőrök nem négy pengő, hanem négy pengő 
krajcár fizetést kaptak naponta. (34. o.) 

A Szerzők nem csupán a tájegység rendes, ha -
nem önkéntes mozgó nemzetőrségének történe 
tét is feldolgozták. Ugocsa, Bereg és Ung megye 
egy-egy 150-220 fő közötti önkéntes századot 
állított ki. Az ugocsai önkéntesek további alkal 
mázasáról a Szerzők azt írják, hogy Máriássy Já 
nos rendelte őket az aradi táborba. A beregiek 
1848 decemberétől Perczel tábornok Mura menti 
hadtesténél, a 48. (szabolcsi) zászlóalj oldalán 
harcoltak, majd a második 52. zászlóalj egyik 
századaként fejezték be pályafutásukat. A Szerző 
az alakulat történetét Kedves Gyulának a Hadtör 
ténelmi Közlemények hasábjain megjelent ta
nulmányai alapján ismerteti. Az ungi önkéntesek 
Buttler Sándor parancsnoksága alatt indultak a 
táborba. További hadi ténykedésüket a Szerzők 
nem részletezik, holott az önkéntesek egy része 
az 54. honvédzászlóalj soraiban harcolta végig a 
szabadságharcot. 

A Szerzők a továbbiakban ismertetik a 
munkácsi várban raboskodó államfoglyok 
köztük Auffenberg (később Ormai) Norbert, a 
honvéd vadászezredek szervezője, az első aradi 
vértanú - kiszabadításának, illetve a 6. 
(Württemberg) huszárezred Lenkey János vezet 
te százada hazatésének történetét. Zavaró vi
szont, hogy szerintük a 10. (Vilmos) huszárezred 
két százada is már ekkor önkényesen hazaindul! 
volna. (45. o.) Hiszen az ezred négy százada jú 
niusban „menetrend szerint", az osztrák és a 
magyar hadügyminisztérium megállapodása ér 

telmében tért haza; a maradék négy század pe 
dig csak 1848 október novemberében szökött 
meg Galíciából. 

A második fejezet ,,A nemzetőrök rövid élet
rajza" címet viseli, s 111 kárpátaljai nemzetőr és 
honvéd, köztük 18 közhonvéd, 3 őrmester, 8 
hadnagy, 10 főhadnagy, 43 százados, 10 őrnagy, 
2 ezredes, rajtuk kívül katonaorvosok, hadleiké 
szék, hadbírók adatait tartalmazza. Egy részük
nél csak a születési és a halálozási adatok ismer
tek, másoknál - általában Bona Gábor kötetei 
alapján - teljes pályaképet kapunk. Pazar József 
őrmester életrajzánál a munkácsi várőrség egyik 
tagjának visszaemlékezését olvashatjuk alakulata 
zászlószalagjának megmentéséről. Bár az alakú 
lat megnevezésében (52. honvédzászlóalj) ké 
telkedünk, hiszen az első 52. honvédszázlóalj az 
I., a második a II. hadtestben szolgált; az előbbi 
Világosnál, az utóbbi Komáromban kapitulált. 

Alíötet függelékében a Szerzők a nemrég el 
hunyt kárpátaljai'történésznek, Váradi Sternberg 
Jánosnak a „A cári hadsereg beavatkozásának 
oroszországi 'Visszhangja" címú tanulmányát kö 
zölték. Váradi-Sternberg János levéltári és köny
vészeti kutatások alapján dolgozta fel a kérdés 
kört. Megállapításából kiderült, hogy az orosz 
hadsereg ugyan nem lelkesedett különösebben e 
hadjáratért, de a résztvevő erők arányaihoz ké 
pest viszonylag kevés volt a szökés vagy az átál 
lás. Az értelmiségen belül a nyugatosok általa 
ban ellenezték az intervenciót, a szlavofilek vi 
szont - függetlenül attól, hogy a hatalomhoz kö 
zel, vagy attól távol álltak - üdvözölték I. Miklós 
beavatkozását. 

Ezt követi a Kárpátalja jelentősebb 1848 -49-es 
emlékhelyeinek felsorolása. A kötet egy forrás, a 
beregszászi nemzetőrség 1848. április 4-5 i 
fennmaradt jegyzőkönyvének közlése zárja. 

Bagu Balázs és Szakáll Mihály kötete az 1848 
as tárgyú magyar helytörténeti irodalom jelentős 
nyeresége. A Szerzők a kisebbségi magyar törté 
netírás legjobb hagyományaihoz híven mutatták 
be szúkebb pátriájuk múltját, s közben tucatnyi, 
a hazai kutatás számára is hasznos adatot hoztak 
napvilágra. Csak abban reménykedhetünk, hogy 
vállalkozásukat mielőbb követi a kárpátaljai 
honvédalakulatok történetét bemutató kötet is. 

Hermann Róbert 

- 1 4 4 -



PETER BROUCEK 

KAISER UND KONIG KARL I. (IV.) 

Ein katholischer Monarch aus dem Hause Österreich 
(Jahrbuch der Gebetsliga, Wien, 1995. 172 o.) 

Magyarországon kevéssé közismert, hogy a 
római katolikus egyházban napirenden van az 
utolsó osztrák-magyar uralkodó boldoggá avatá
sa, miután a bizonyítási eljárás már lezárult. Ép
pen ezért érdeklődést kelthet, miként látják IV 
(I.) Károly életútját azok, akik őt elsődlegesen 
„Isten szolgájának" tekintik és benne ,,a bekö 
szöntő harmadik évezred szentjét" látják. Ennek 
az életútnak a felvázolására a Magyarországon is 
jól ismert, nagytekintélyű osztrák hadtörténész, 
Dr. Peter Broucek udvari tanácsos, levél tár
igazgató vállalkozott, mégpedig éppen a hadtör 
ténelmi momentumok középpontba állításával. 

A szerző bevezetőben bemutatja, hogy az 
1887-ben született főherceg milyen családban 
született, milyen neveltetésben részesült, hogyan 
lépett elő trónörökösjelöltté, miközben alapjel
lemvonásává vált a jámborság. Ez maradt meg 
egyetemi tanulmányai idején, a katonai pályán 
való elinduláskor és a házasságkötéskor is. Át
térve a politikai életbe való bekapcsolódásra, a 
szerző kiemeli, hogy a Ferenc József által elfo
gadott magyar alkotmányos garanciák ellen tilta
kozó Ferenc Ferdinánd a gyámsága alatt álló Ká
rolyt az uralkodó és a trónörökös közti lojalitás 
választásának nehéz és kényelmetlen helyzetébe 
sodorta. A megoldást az élet hozta, amikor a 
szarajevói gyilkosság következtében maga a fia
tal alezredes lépett elő trónörökössé. 

Az életút részletes felidézését, négy fejezetre 
bontva, itt kezdi meg Peter Broucek. Az első na 
gyobb egység a keresztény uralkodót mutatja be. 
Felidézi, hogy dinasztikus-hazafias okokból, a 
kettős monarchia megmentése érdekében elfo
gadta a háborút, de minden lehetőséget megra 
gadott az arcvonalon harcoló katonák megszem 
lélésére, hogy a velük való együttérzésének ta
nújelét adhassa. 1916-ban pedig egyenesen ki-
kényszerítette, hogy a XIX. hadtest élén maga is 
bekapcsolódhasson a fegyveres küzdelembe, 
mégpedig a támadó éket alkotva a Déli-Tirolból 
induló olaszellenes ellentámadás kibontakozá
sakor. A szerző idézi a tfónörökös-hadtest-
parancsnok hadparancsát, amely a minél kisebb 
veszteségekre törekvést, a sebesültek azonnali 
ellátását, a hadifoglyokkal való kíméletes bá
násmódot, a lopás, fosztogatás és rombolás ti 
lalmát fogalmazza meg rendkívül nyomatékosan. 
A továbbiakban ugyanígy járt el Károly az orosz 
és a román arcvonalon is, sőt a frontharcosok re
generálása érdekében katonaotthonok berende 

zését is elrendelte. Már uralkodóként személye
sen kezdeményezte az ínség jelentkezésekor a 
gyermekek vidékre küldését, az addig kihaszná
latlan területek zöldségeskertté és gyümölcsössé 
tételét, valamint a nagyvárosi ínségkonyhák 
felállítását. 1917-ben, elsőként a világon, népe
gészségügyi és szociális gondoskodási miniszté
rium felállításáról intézkedett. Nem lépett fel 
1918 őszén birodalma szétverése ellen, lemon
dott a hatalomgyakorlásról, míg népei döntenek 
jövendő sorsukról, bár nem mondott le koronái
ról és uralkodói jogairól. 

A következő nagyobb egység IV. (I.) Károly
nak a békekötéssel kapcsolatos magatartását 
elemzi. Visszatér a szerző 1914 nyarára, és be
mutatja, hogy az általános háborús lelkesedéssel 
ellentétben az ifjú trónörökös kezdettől szkepti
kus volt, de nem volt döntéshozó, vagy döntés -
befolyásoló pozícióban. A Szerbia, majd az 
Oroszország elleni háborút fegyelmezetten 
mégis elfogadta és összekötőtisztként azonnal 
hadba szállt maga is. Más volt a helyzet 1915-
ben, a hűtlenné vált szövetségessel, Olaszor
szággal folytatott tárgyalásokba már bekapcso
lódhatott. Akkori megnyilatkozásai szerint nem
csak a pánszlávizmus, hanem a pángermaniz-
mus ellen is fellépett és a német érdekek helyett 
a Monarchiáét hangsúlyozta. így később vissza
utasította a központi hatalmak legfőbb hadveze
tésének létrehozására irányuló német elképze 
lést is, bár ezt megakadályozni végül is nem 
tudta. 

A trónt a kötet főhőse a békére és igazságos
ságra törekvés jegyében vette át, hangsúlyozza a 
szerző. Ebben az összefüggésben ismerteti a ta
pogatózó kapcsolatfelvételt sógorai, Pármai 
Sixtus és Xavér herceg útján a francia államveze
téssel, utal az orosz irányban történt kezdemé
nyezésre, a német ellenhatására, a Vatikán segít
ségével mégis megújított különbeké-kísérle
tekre. Ebben az összefüggésben hangsúlyozza 
Peter Broucek: IV (I.) Károly nem tudta elkép
zelni, hogy a Monarchia szétdarabolására vonat
kozó londoni konferenciahatározatok igazak le
hetnek, ezért tovább kívánta folytatni békekísér
leteit, miközben igyekezett visszatartani az oszt
rák-magyar csapatok németekkel együtt való to 
vábbi bevetését. A végzetet azonban nem tudta 
feltartóztatni, levelének francia nyilvánosságra 
hozása, az azt követő német fellépés, majd a 
kényszerű osztrák -magyar engedmény jól ismert 
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a magyar olvasók előtt is. Az viszont kevéssé is
mert, hogy a végzetes utolsó olasz offenzívát 
megelőzően az osztrák-magyar uralkodó még 
egyszer XI. Benedek pápa közbenjárását kérte, a 
fegyverszüneti tárgyalások folytatására utalva, az 
újabb jelentős vérontás megakadályozására. 

A harmadik fejezetben a szerző IV. (I.) Ká
rolynak az Osztrák-Magyar Monarchia népei 
autonómiájával kapcsolatos magatartását elemzi, 
különös tekintettel a szembenálló antant-tömb 
nemzeti elvű rendezési elképzeléseire, és hang
súlyozva, hogy az első világháborúba nyúló 
időig egyetlen néphez tartozó politikai mozga
lom sem tűzte napirendre a Monarchiából való 
kiválást. Ugyan folyt a politikai harc a különböző 
nyelvű és vallású népek részéről az autonómia 
és a kormányzásból való részesedés érdekében, 
de ez legfeljebb a Monarchián belüli egyenjogú 
nemzeti lét elismerésének követeléséig fokozó
dott, ahogyan a szerző részletesen bemutatja. 
Mindezeket a politikai törekvéseket ugyanúgy, 
mint Ferenc Ferdinánd nemzeti elvű egyesült 
tartományokból álló centralista egységállamra 
irányuló terveit Károly főherceg már trónörökös
jelöltként jól ismerte. Ezekkel szemben már ak
kor az volt az álláspontja, hogy egy föderális 
jellegű alkotmányos monarchiában „minden 
nemzetnek a lehető legnagyobb, a birodalom 
egységével még összeegyeztethető nemzeti 
önállóságot kell biztosítani". Ennek megvalósítá
sát akadályozta meg az első világháború kirob
bantása, bár uralkodóként IV. (I.) Károly ennek 

' az alapelvnek megfelelő alkotmány kidolgozta
tását még aktuálisnak tartotta. Ez indította az an
tant-hatalmakat emigráns nemzeti bizottságok 
felállításának az ösztönzésére, amelyek hamaro
san megfogalmazták az elszakadó „nemzeti" ál
lamok létrehozásának programját, de ezek hatá
sa egészen 1918-ig magában a Monarchiában el 
hanyagolható maradt. Annál jelentősebb volt, 
ahogyan Peter Broucek részletezi, az uralkodó 
tanácskozássorozata különböző irányzatú vezető 
politikusokkal, a belső átalakítás érdekében, 
amely azonban éppen a nézetek sokfélesége 
miatt nem valósulhatott meg. Az 1917 nyári je
lentős hadisikerek miatt azután lekerült a napi
rendről a békekormány alakítása is, és ez sors
döntő tényezőnek bizonyult, a brit, majd az 
amerikai kormánnyal való érintkezésbe lépés 
ellenére, a német nyomás és a különbéke újóla
gos lehetetlensége miatt. így a két szövetségi 
állam közös uralkodó alatti államszövetségévé 
való belső átalakítás 1918 eleji tervei is hiábava
lóak voltak már. Az antant-államokban tevé
kenykedő nemzeti emigrációk viszont meg
gyorsították bomlasztó tevékenységüket, ami el
vezetett a hazai nemzeti tanácsok megalakítása 
hoz. Ez volt a háterre I. Károly 1918. október 
16-i nyilatkozatának, amelyben kinyilvánította 
Ausztria, vagyis a nem Magyar Királyság beli te 

rületek szövetségi állammá való átalakítási szán 
dekát, majd november 11-én osztrák császár
ként, 13 án pedig magyar királyként lemondott 
felségjogai gyakorlásáról, bár trónjának megtar
tásához ragaszkodott. 

A negyedik nagy egység, amely IV Károly ki
rály visszatérési kísérleteivel foglalkozik, annak 
az 1919- március 24-i uralkodói nyilatkozatnak 
az idézésével indít, amelyben az uralkodó hatá
rozottan tiltakozott trónfosztása és kiutasítása 
ellen. E magyar szempontból újólag rendkívül 
érdekfeszítő fejezetben a szerző kiemeli, hogy a 
megváltozott világhelyzetben az osztrák és a 
magyar trónról letaszított uralkodó újrafogalmaz
ta politikai nézeteit, immár az állítólagosán füg
getlen utódállamok semleges és monarchikus 
Dunai Konföderációjában látta a jövendőt. Nyil
vánosan megfogalmaztatta, „újra és újra meg 
akarja kísérelni, hogy a szétszakított Duna-térség 
egybekovácsolására a népmozgalom élére áll
jon". Előre figyelmeztetett, ennek megakadályo 
zása esetén „a még erőteljesebben újraszülető 
német hatalom" és „az európai civilizációt kele
ten- fenyegető szovjet hatalom" együttesen 
„miként két malomkő, a Duna-térség kis népeit 
rabszolgává teszi és szétzúzza". A továbbiakban 
a szerző azt elemzi, hogy az Olaszország függő
ségébe- került köztársasági Ausztria "láttán az 
uralkodói visszatérési kísérlet színhelye csakis a 
királyság államformáját őrző Magyarország lehe
tett, ahol alkotmányosan „a királyi hatalom gya
korlása" csupán „szünetelt". Mivel Magyarország 
önálló királyság kívánt maradni, IV. Károly már 
1920. november 8-án formálisan érvénytelenítet
te a Pragmatica anctiót. Ezzel tovább nőtt az a 
politikai tábor, amely lehetőnek vélte a trónjáról 
le nem mondott uralkodó visszatérését. IV. Ká
roly erre nyilvánvalóan készen állt, hiszen a bé
keszerződésbe nem vonták be. Az 1921 márciusi 
békés hazatérési kísérlet elemzése során Peter 
Broucek arra a következtetésre jut, hogy a nem 
zetközi helyzet az adott pillanatban kedvező 
volt, csupán Horthy Miklós kormányzó személyi 
hatalmi ambíciói tették azt lehetetlenné. Az 1921 
októberi, immár fegyveres visszatérési kísérlettel 
kapcsolatosan pedig még sokkal egyértelműb
ben Horthyt teszi felelőssé nemcsak a polgárhá
borús helyzet megteremtéséért, hanem a Kis 
antant és a nagyhatalmak tájékoztatása révén a 
külső háború felidézésével kapcsolatosan is. Ez
zel szemben az uralkodó felelősségét hangsú- , 
lyozza, aki nem akart újabb háborút vonni szere-"" 
tett népe fejére. Kitekintésként idézi fel a szerző 
IV (I.) Károly tihanyi internálását, az antant
hatalmaknak való átadását, magyarországi trón 
fosztását, Madeirára való száműzetését, 1922-
ben bekövetkezett váratlan halálát. 

A szerző befejező fejezetben teszi közzé érté
kelését az utolsó Habsburg uralkodó szemé
lyiségéről. Összehasonlítva az utolsó Hohen-
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zollern- és Romanov-uralkodóval azt állapítja 
meg, hogy ha az események külső kényszerítő 
körülményei miatt ő is trónvesztett lett, a patriar
chális előjogokkal való szakítása, az alkotmá
nyos megújulás elfogadása, a hatalomgyakorlás
tól való időbeli visszavonulása következtében 
birodalmát megmentette a véres forradalmaktól 
és a polgárháborútól. A trónraléptekor örökségül 
kapott háborút ugyan folytatni kényszerült, de 
kezdettől minél kisebb veszteségekre és mie
lőbbi béketeremtésre törekedett. Ezt a nemzet
eszmét hirdető és ez alapján birodalma szétzúzá
sára törekvő hatalmakkal szemben és a szövet
séges Németország növekvő nyomása mellett 
nem tudta megvalósítani, de ettől még sikeres 
uralkodó volt - zárja az életrajzot Peter Broucek. 

A Dortmundi Egyetemen 1990-ben rendezték 
meg a „Német kérdés a XTX--XX. században. Nem
zetekről alkotott sztereotípiák a németeknél, lengye
leknél, cseheknél, franciáknál" című konferenciát, 
amelynek jelen kötet adja közre az anyagát. A kon
ferencia és a kötet indító gondolata szerint a német 
kérdés nem csak a német kutatók problémája, ha
nem az a' sajátos történelmi körülményeknek kö^ 
szönhetően csak a környező nemzetekkel 
együttműködve kutatható és értelmezhető. 

Wilfried Loth bevezető tanulmányában a né
met kérdést összeurópai összefüggéseiben 
(1848-49, 1870-71-es francia-porosz háború, el
ső és második világháború és az azokat lezáró 
békeszerződések) vizsgálta és arra keresett vá
laszt, hogy a német politikát mennyiben motivál
ta egy gátlástalan hegemóniára való törekvés, s 
mennyire az európai hatalmi egyensúly rendsze
rének kényszere. 

Johannes Hoffmann a problémát egy érdekes 
esettanulmánnyal igyekezett megvilágítani. Azt 
elemezte az 1870 és 1990 közötti időszakban, 
hogy a Ruhr-vidéken a keletről betelepült nagy
számú munkás (1910: 600 ezer osztrák-magyar 
monarchiabeli, 140 ezer holland, 130 ezer orosz, 

Ez az új életrajz számos ponton új megvilágí
tásba helyez jelentős magyar politika- és hadtör
téneti eseményeket is. Első ízben hasznosíthatott 
ugyanis mindeddig feltáratlan állami és magán
levéltári gyűjteményeket, személyi hagyatéko 
kat, kéziratokat és a boldoggáavatási eljárás so
rán készült szaktudományos értékeléseket. Az 
ezekre való utaláson túl a szerző forrás- és iroda
lomjegyzéket is csatolt munkájához, amely főleg 
a legújabb tanulmányok felvételével a további 
hazai kutatást is előrelendítheti. Az új szempontú 
életrajzot mégis elsődlegesen az eddigi irodalmat 
meghaladó számos új tudományos felismerésre 
tekintettel ajánljuk minden érdeklődő figyelmé
be. 

Zachar József 

100 ezer olasz), leginkább lengyelek miként kö
zeledtek a befogadó kultúrához, illetve környe
zetük miként fogadta be őket. 

A kötet talán legkényesebb témáját, a német
lengyel kapcsolatokat két tanulmány vizsgálja. 
Jerzy Centkowski a második világháború utáni 
külpolitikai helyzet, a rosszemlékű múlt feldol
gozására és lezárására tett lépések felől közelíti 
meg a kérdést, míg Adam Suchonski konkrét 
felmérések alapján mutatja be a kortárs lengye
lek vélekedését a tannenbergi csatáról, porosz-
ország szerepéről az ország felosztásában, a né
metek első és második világháborús szerepéről, 
a Varsói Szerződésről és kelet-német-lengyel 
1950-es megállapodásról. 

Jiri Koralka á német-cseh viszonyt a csehek
nek Ausztriához, a szudétanémetekhez és Po
roszországhoz, illetve Németországhoz fűződő 

' kapcsolataik tükrében tárgyalta, kiemelve az 
1848-49, 1866, 1871, 1914-1918, 1938, 1939-
45, 1968-as évek eseményeit. 

Horst Diere a német kérdés keletnémet tan
könyvekben való bemutatását választotta tanul
mánya tárgyául, s szemléletes példákkal mutatja 
be a két német állam elméletének érvrendszerét. 

DIETER TIEMANN-JOHANNES HOFFMANN (Hg.) 

DIE DEUTSCHE FRAGE IM 1% UND 20. JAHRHUNDERT 
ALS WEST- UND OSTEUROPÄISCHES PROBLEM 

Fachliche und didaktische Aspekte 

Studien der Forschungsstelle Ostmîtteleueopa 
an der Universität Dortmund, 17. 

(Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1994. 277 o.) 
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Értelmezési és megközelítési különbségek per
sze a nyugati német tartományok között is 
fennálltak, amint az Walter Fürnrohr referátu
mából kitűnt. A kérdés tárgyalását egyfelől terje
delme jelzi, másfelől a nemzeti és az európai 
azonosságtudatot sugalló tantervi célok egymás
hoz viszonyított aránya. 

A francia-német kapcsolatokat részben a mai 
franciák között élő Németország-kép bemutatása 
tárgyalja. Ez Henri Ménudier szerint a fiatalabb 
generációk körében örvendetesen eltávolodott a 
régi kliséktől. Henri Moniot a francia történe
lemoktatást veszi szemügyre, s megállapítja, 
hogy a régi beidegződések tovább élése mellett 
általános a törekvés a német kérdés megértésé
re, legalábbis árnyékoltabb, tárgyilagosabb be
mutatására. Maria Zenner Ernest Renan (1823-
1892) német-képének az elemzésével az előbbi 
megállapításokat finomítja tovább. 

A német Wilhelm Fink kiadó magyar szem
szögből nézve kevésbé fontosnak tűnő, nem a 
tudomány homlokterében álló, több tudományág 
képviselői által vizsgált témát felölelő tanul
mánykötetet jelentetett meg. A halottak, legye 
nek azok győztesek vagy legyőzöttek, hősök 
vagy áldozatok, nem ugyanolyanok. A politikai 
halotti kultusz ápolja a különbségeket. A francia 
forradalom óta minden elesett, meggyilkolt vagy 
elpusztított embernek saját emlékművet emeltek 
világszerte. Az újkori polgárháborúk és háborúk 
halottaira a községekben, városokban, egyesüle
tekben emlékeznek, azok emlékét rituálisan 
ápolják. A kultusz elsődlegesen a hazát, az álla
mot, a nemzetet szolgálja. Ámde az indítékok, a ri 
tuálék és ünnepségek, a jelképek nemzetköziek. 

A kötet különböző országok történészeinek, 
szociológusainak, művészettörténészeinek, új
ságíróinak előadásait foglalja össze. Minden ta
nulmány új forrásokon, kutatásokon alapszik. 
Mivel a politikai nézetek, a társadalmi feltételek 
és az esztétikai megoldások egymással mindig is 
kapcsolatban voltak és lesznek, nem egyszerű 
emlékműleírások találhatók a kötetben, hanem a 
szerzők felvillantják a háborúk szociológiai as 
pektusait, azok társadalmi megítélésének válto
zását is az idők folyamán. A kötetet név és 
helymutató, az abban szereplő tanulmányok 
szerzőinek rövid életrajzai, valamint számos há-

A kötetet záró leghosszabb, s talán didaktikai 
szempontból legérdekesebb tanulmányban 
Dieter Tiemann tanári kézikönyvszerűen kísérli 
meg a német kérdés XIX-XX. századi történeté 
nek az oktatásban felhasználható vázlatának el 
készítését. 

A kötet, még ha a magyar-német kapcsolato
kat nem is érinti, annál több tanulsággal szolgál 
hat számunkra, s különösen az oktatók számára. 
A német kérdés bemutatása, annak világtörténeti 
vonatkozásai miatt a magyar történetkutatás 
számára sem megkerülhető. Ugyanakkor a kötet 
követendő példát nyújt arra, hogy a környező 
országokban élő Magyarország-képet miként le
hetne sok szempontból, tárgyilagosan és kultu
ráltan bemutatni. 

Szegzárdy Csengery Klára 

borús emlékműről, szoborról készült fénykép 
egészíti ki, teszi szemléletesebbé. 

A Koselleck által írott bevezetésből röviden 
képet kap az olvasó a halotti kultusz és az e cél 
ból emelt emlékművek funkcióinak jelentésvál
tozásairól, átértékelődésükről az egyes európai 
nemzetek történelme során, a Francia Forrada 
lom időszakától a második világháború végéig. 

A folytatásban a kötet három nagy témakör 
köré csoportosított tanulmányokat tartalmaz. Az 
első a XIX. század időszakát öleli fel, ide a kö 
vetkező cikkek tartoznak: Michael Jeismann és 
Rolf Westhei der: Miért hal meg a polgár? Nemzeti 
halotti kultusz és állampolgárság Németország
ban és Franciaországban a Francia Forradalom 
óta.; Betka-Matsche von Wicht: Az ausztriai há
borús emlékművek problémájához a XIX. század 
első felében; Kai Kruse és Wolfgang Kruse: Há 
borús emlékművek Bielefeldben. Egy helytörté 
neti adalék a német halotti kultusz fejlődésének 
vizsgálatához a XIX. és XX. században.; Georg 
Kreis: Halotti emlékművek egy háborútól meg 
kímélt országban. Svájc politikai halotti kultu 
szához. 

A második nagy témaegység Németországra 
és Franciaországra vonatkozó esettanulmányokat 
tartalmaz, melybe az alábbi szerzők művei tar
toznak: Manfréd Hettling. Polgárok vagy kato 
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Kriegerdenkmäler in der Moderne 
(Wilhelm Fink Verlag, München, 1$94. 440 o.) 
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nák? Háborús emlékművek 1848-től 1854-ig.; 
Annette Maas: Politikai ikonográfia a német
francia feszültségi térben. Az 1870/71-es háborús 
emlékművek a Metz körüli csatamezőkön.; / A. 
Schmoll Gen. Eisenwerth: Rodin „Vaskora" és a 
francia háborús emlékművek problematikája 
1871 után., (melyben a nagy francia alkotó alap
vetően emlékműnek szánt szobrát mutatja be); 
Stefan-Ludwig Hoffmann: Szakrális monu 
mentalizmus 1900 körül. A lipcsei Népek Csatája 
emlékmű. (A szerző az 1913-ban felavatott em
lékmű keletkezésének történetét mondja el); 
Volker Ackermann: „Ceux qui sont pieusement 
morts pour la France...". Az ismeretlen katona 
azonossága. (Az ismeretlen katona eszméjének 
fejlődését 1870-től napjainkig, valamint az első 
világháborús ismeretlen katona párizsi emlékhe
lyének létrejöttét követi nyomon); Annette 
Becker: Az emlékezés kultusza a nagy háború 
után. Háborús emlékművek Franciaországban, 

A kötet harmadik részében szereplő tanulmá
nyokból a világhatalmak - az Egyesült Államok 
és a Szovjetunió - emlékhelyeivel ismerkedhet 
meg az olvasó. Ezen egységbe a következő ta
nulmányok tartoznak: Frank Kämpfer: A tömeg
sírtól a Hősi Halomig. A szovjet háborús emlék
művek akkulturális funkciói. (Ebben az 1917-es 
forradalmakat és a II. világháborút idéző monu
mentumoknak a szovjet rendszerben játszott tár
sadalmi, politikai, kulturális szerepét vizsgálja a 

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 
1995. június 16-i közgyűlésen a Társaság tagjai 
és a sajtó jelenlévő képviselői előtt, majd a Hon
védelmi Minisztériumban került bemutatásra a 
kétkötetes Hadtudományi Lexikon. 

A közel két és fél éves előkészítő munka és a 
kiadás előtti zavaros anyagi körülmények letisz-
tázódása után végre megjelent egy olyan lexi
kon, melyben a szerkesztők 127 szerző, 6 szak 
fordító, 5 fotós munkáját összehangolva össze
állítottak 4709 címszót (ebből 4001 szócikk és 
708 utaló címszó), melyet 640 ábra és fénykép 
egészít ki és amely a hadtudománnyal kapcsola
tos kutatások jelenlegi eredményeit tartalmazza. 
A Lexikon főszerkesztője dr. Szabó József. A két 

szerző); Sabine Rosemarie Arnold: ,,A hős város 
példája örökre meg fogja tölteni a népek szívét!" 
Gondolatok a szovjet halotti kultuszhoz a 
volgográdi emlékműkomplexum példáján. (A 
cikk a Mamajev Kurgánon álló emlékműegyüttes 
keletkezéstörténetét, részletes leírását, és annak 
művészi kritikáját adja). Michael Siedenhans. 
Polgárháborús emlékművek az USA-ban. Egy 
megosztott nemzet jelképei. (A cikk írója bemu
tatja a polgárháborúban egykor a déliek, illetve 
az északiak oldalán állók által emelt emlékmű 
vek különbözőségét); Robin Wagner-Pacifici és 
Barry Schwartz: A vietnámi veteránok emlékhe
lye. A problematikus múlt emlékezete. (A ta
nulmány szerzőpárosa felidézi az emlékmű ke
letkezésének történetét, annak jelentőségét, tár
sadalmi fogadtatását, mely jelzi milyen ambiva
lens módon vélekednek még napjainkban is az 
amerikaiak a Vietnamban zajlott egykori esemé
nyekről, az ott elesett katonákról). 

A kötet érdeklődésre tarthat számot a hazai 
művészettörténészek, szociológusok, hadtörté
nészek körében, azonban nyugodt szívvel ajánl
hatjuk a halotti kultusz iránt behatóbban érdek
lődő olvasóközönségnek is. Annál is inkább, mi
vel a hozzánk közelebb fekvő európai országok 
háborús emlékműveiről az utóbbi években nem 
látott napvilágot azokat rendszerező, átfogó mű. 

Ballá Tibor 

kötetes mű értékét az adja meg, hogy a klasszi
kus hadtudomány fogalmain túlmenő olyan 
hadtudományi szócikkek is megjelentek benne, 
melyek az újdonság erejével hatnak, mint pl. a 
biztonság, a biztonságpolitikai kihívások, a fegy
veres provokáció, a gazdasági sebezhetőség, tit
kosszolgálati eszközök, stb., illetve az, hogy a 
szócikkek jelentős része a történeti előzmények 
bemutatása révén ad újszerű fogaiommagyaráza 
tot. A szerzők az MHTT 18 szakosztályában tö
mörülő mintegy 50 szakterület tudományos kuta 
fásainak eredményeit használták fel arra, hogy a 
hadtudomány területei közül a legfontosabbnak 
tartott alapfogalmak kerüljenek a szócikkekbe. A 
fogalmak köréből a katonai terminológiában már 

HADTUDOMÁNYI LEXIKON 

(Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 1995. 1584 o.) 
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eddig ismertek mellett az utóbbi időkben kelet
kezett újabb fogalmakat is igyekeztek definiálni. 

A Lexikon alapmunka, mert a hadtudomány 
rendszerét az eddigiektől eltérően adja meg. En
nek sajátossága, hogy eltér a korábban alkalma
zott, mereven átvett szovjet fogalomrendszertől, 
illetve, hogy nem tér vissza a m. kir. honvédség 
szemléletéhez, hanem alkotó szintézist adva új
rarendezi a hadtudomány ágazatait. 

A Lexikonban megjelenített szócikkekben ösz-
szegyújtésre kerültek mindazon fogalmak, me
lyek hozzájárulnak az egyes témákban való el
mélyüléshez, ideértve a hadtudomány egyes te
rületein a kutatás során alkalmazott eszközök és 
módszerek ismertetését is. f 

A Lexikon használatát elősegítendő részben 
kielégítő útmutatást kapunk a Lexikon felépíté
séről, a szócikkek (címszavak^ besorolásáról és 
az általános tudnivalókról. Nem szerencsés 
megoldás azonban, hogy ez a II. kötet végére 
került. 

Külön ki kell emelni az önálló fejezetet kapott 
kronológiai összeállítást, mely az egyetemes és 
magyar hadtudomány jelentős eseményeiről 
sokkal több, részletesebb, pontosított adatot ad, 
mint az eddig megjelent lexikonok. 

Teljesen új pl. a hadtudomány változásainak 
tudományos összesítése, vagy a határrendőrség, 
a Katonai Biztonsági Hivatal, a Felderítő Hivatal 
szócikke, illetve az erdélyi fejedelemség háború 
inak és hadjáratainak összesítése. 

Egyes szócikkek terjengősek, pl. a repüléssel 
kapcsolatos szócikkek, de közöttük is nagy az 
aránytalanság pl. m. kir. honvéd légierő eseté
ben. 

Vannak viszont igen szűkre szabott szócikkek 
is, pl. a katonai oktatás, felsőoktatás, vagy a 
Ludovika. A rövidítgetéseknek tulajdoníthatóak a 
technikai adatok között található pontatlanságok, 
mint pl. a Zrínyi rohamlöveg rendszeresítési éve, 
vagy az, hogy hiányzik a pontos utalás a Rába-
Botond gépkocsiról. Az általános és katonai rö 
vidítések bátrabb alkalmazása, vagy célzatos 
bővítése a Lexikon terjedelmét erősen lecsök -
kenthette volna. 

Több szócikk pontatlan fogalommeghatáro
zást ad, bár ezek magukon viselik a hadtudo 
mány művelői között fennálló véleménykülönb 
ségeket, mégis, a magyar vonatkozásúakat illett 
volna megemlíteni, s nem elnagyolt, hanem 
pontos adatokat közölni. Ilyen pl. csapatzászló, 
amely történeti áttekintés nélkül csak 1848-ról és 
a MH csapatzászlóiról szól, s nem tartalmazza 
sem a m. kir. honvédség sem az MN csapatzász
lóit, a zászlóanyát, zászlószentelést, zászlósze 
get, adományozó oklevelet és zászlószalagot, 
stb. Ilyen pl. az elektromos jelzőrendszer cím
szava, amely annak magyarországi telepítéséről, 
a rendszer működéséről nem is tesz említést, 

vagy a demarkációs vonal 1918-1919-ben, és a 
hadiállapot 1941-ben. A hadifogoly-címszó 1949 
utáni meghatározást ad, az előző időkről nem 
tesz említést. A haditudósító-címszó csak fotóst 
említ, képfestőt, rajzolót, stb. nem. A határőrség 
címszava hiányos; elődjéről, a m. kir. vámőrség
ről zavaros a meghatározás. A honvédelmi mi
niszter-címszó csak általános meghatározást ad, 
a karhatalom meghatározása téves, mert a karha
talmi tevékenység a fegyveres erők tagjaira is 
vonatkozott, nem csak a rendőrségre és a csen
dőrségre. Magyarország államhatárainak kialaku
lása zavaros, plagizált anyag, a legfelső főpa
rancsnokság és főparancsnok meghatározása hi
ányos, zavaros. A Fővezérség, a záróvonal külön 
szócikkben való megemlítése hiányzik. 

Általános hiányosságnak mondható, hogy a 
szócikkek végén nem alkalmaztak monogramot, 
ezért a szerzők visszakeresése nehézkes. A Le
xikon elején megadott szerzők és műfajok, té
makörök felsorolásából csak sejthető a keresett 
személy (pl. megjelöli, hogy hadtörténelem, de a 
korszakot nem adja meg). 

A szócikkekben előforduló helységneveket, 
megnevezéseket eredeti nyelven is célszerű lett 
volna megírni, ugyanúgy mint az a kronológiá
nál tapasztalható pl. az említett név adott évi 
használata normál, a mai pedig, dőlt betűs írás
sal. 

Elismerést érdemel a címszavak öt nyelven 
(angol, francia, német, olasz és orosz) való meg
adása; így (a magyarral együtt) hat nyelven lehe 
tővé teszi a Lexikonban szereplő fogalmak, 
hadtudományi szakkifejezések egyértelmű és 
azonos szövegkörnyezetű visszaadását, jobb 
megértését. A szerkesztő bizottság véleménye, 
hogy a Lexikon egy hatnyelvű értelmező szótár 
funkcióját is ellátja, ennek ellenére csak részben 
fogadható el, mert jelenlegi formájában csak 
egyoldalúan (magyarról idegen nyelvre) hasz
nálható. Hatékonyabb lett volna, ha a Függelék
ben hatnyelvű Hadtudományi Szótár kerül elhe 
lyezésre. Úgy nagyobb segítséget és könnyebb 
séget adhatott volna nemcsak a hazai szakiro 
dalmát fordítók, vagy a nyelvet tanulók számára, 
hanem a külföldi érdeklődőknek is. Jól kezelhe 
tőek viszont viszont a latin nyelvű kifejezések 
azon címszavaknál, melyek az adott korban 
használt történelmi nevekre vonatkoznak. 

A térképek, a térképmellékletek az igyekezet 
ellenére nem minden esetben sikerültek, túl ap 
rók és ezáltal nehezen olvashatóak, összefoly 
nak a bemutatandó változások, esetenként átte 
kinthetetlenek. Jobb lett volna a térképeket 
mellékletben, esetleg színesben elkészíteni, még 
abban az esetben is, ha az az önköltségi és a fo
gyasztói ár emelését vonta volna maga után. A 
kötetekben elhelyezett fényképek közül értéke
sek a szócikkek szerzőinek saját tulajdonában 
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lévő felvételek, azok többsége forrásközlésnek 
számítható. A fegyverekről vagy technikai esz
közökről készült képek viszont általában össze
mosódtak. 

A szócikkek tartalmát megerősítő grafikák és 
rajzok nagyon jól sikerültek, áttekinthetőek és 
hatásosan kiegészítik a szövegeket. 

Az MHTT saját kiadású Hadtudományi Lexi
konjának kivitelezési munkáit az Akadémia 
Nyomda végezte. A két kötet megjelenése, a 
borítók, a nyomatok, a papír minősége és a ti
pográfia kedvező. A címszót helyettesítő tilde 
(~) jel azonban túl vékony és inkább gondolat
jelnek tűnik; jobban és szembetűnőbben hatott 
volna, ha félkövér karakterrel szedik. Zavaróan 
hat a címszót a szövegrészről elválasztó kettős
pont (:) ugyanazon félkövér jellel szedése. 

A Lexikonból CD lemez is készül, mely jól 
hasznosítható az oktatás minden szintjén. 

A Zrínyi Kiadó által 1985-ben megjelentetett 
két kötetes Magyarország hadtörténete c. tanul
mánykötet után ez a lexikon az első nagyszabá -
sú, önálló, egyedi jellegű hadtudományi alkotás, 
mely egy sorozat kezdő tagja; a MHTT tervei 
szerint a hadtudomány minden területéről külön 
lexikon fog megjelenni. A sorozat második tagja, 
a Magyarország a második világháborúban c. 
lexikon már a nyomdai munkálatok fázisába ju
tott. A Hadtudományi Lexikon a jelenlegi formá
jában is hasznos segítőtársa nemcsak a hadtu
domány művelőirlek, hanem igényességével 
minden érdeklődőnek, mivel általában pontos, 
értékes ismereteket nyújt. 

Kiss István Géza-
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KRONIKA 

ZACHAR JÓZSEF 

NAPOLEON EURÓPAI HÁBORÚI 

TV. Nemzetközi Napóleon-kori tudományos ülésszak, 
Brno, 1995. június 25-27. 

A slavkovi Cseh-Szlovák Napóleon Társaság, 
a slavkovi Történeti Múzeum, a brnói Masaryk 
Egyetem, a brnói Katonai Akadémia és a brnói 
Morva Galéria ötvenöt év késéssel megújította 
az austerlitzi csata 125 éves évfordulóján, 1930-
ban tett kezdeményezést, amely 1935-ben és 
1940-ben még folytatható volt: nemzetközi tu
dományos ülésszakot rendeztek a Napóleon
korszakkal kapcsolatosan. Ezúttal a korszak 
mintegy nyolcvan amerikai, belga, brit, cseh, 
francia, holland, lengyel, lett, litván, magyar, 
német, olasz, orosz, osztrák és szlovák kutatója 
gyűlt egybe, hogy az újabb tudományos ered
ményekre építve megvitassa Napóleon európai 
háborúit. A magyar résztvevők voltak: Kádas 
Géza egyetemi tanár (ZMKA), Szántó Mihály 
ezredes, tanszékvezető egyetemi docens 
(ZMKA) és Zachar József ezredes, a Hadtör
téneti Intézet és Múzeum főigazgatójának tu
dományos helyettese. 

A megtartott négy tudományos ülésen a brnói 
Masaryk Egyetem nagytermében nagyszámú 
érdeklődő és a morvaországi tudományos és 
közéleti, valamint katonai vezetők jelenlétében 
összesen tizenhat előadás hangzott el. 

Az első ülésen, június 25-én Jaroslav Ko-
márek mérnök-ezredes, egyetemi docens, a 
brnói Katonai Akadémia tudományos rektor
helyettese elnökölt. 

Bevezetőként Dušan Uhlir egyetemi docens 
(Sziléziai Egyetem, Opava) nagylélegzetű, a 
korszakot 'ismertető és helyzetelemző előadása 
hangzott el „Közép-Európa 1805-ben!' címmel. 

Ehhez csatlakozott Charles J. Esdaile egye
temi tanár (Liverpooli Egyetem) ,,A napóleoni 
korszak történelmi távlatból" című előadása, 
amely a jelenkor tükrében mutatta be a közel 
kétszáz éves eseménysorozatot. 

Donald D. Horward egyetemi tanár, kuta
tóintézeti igazgató (Floridai Állami Egyetem, 

Tallahassee) „Napóleon Nagy Hadserege 1805-
ben Morvaországban" címmel az austerlitzi csa
tához vezető francia hadmozdulatokat ele
mezte. 

Ezt követően Alain Bernedé alezredes, ka
tonai akadémiai tanár (Párizs) előadása hangzott 
el. Ebben klasszikus csataelemzést adott. 

Ebédszünet után az elnöklést Oldfich Ram 
pnla alezredes, egyetemi docens (brnói Katonai 
Akadémia) vette át, és megkezdődött a második 
tudományos ülés. 

Ezen először Christopher J. Duffy katonai 
akadémiai tanszékvezető tanár (Sandhurst) 
tartotta meg „Orosz-osztrák háborús együtt
működés 1799-ben" című előadását, amelyben 
a diplomáciai együttműködésből fakadó közös 
hadviselés kérdéseit elemezte. 

Ezt követően került sor Zachar József elő 
adására „A három császár csatája - magyar 
szemszögből" címmel. Az 1805. december 2-i 
austerlitzi csatával kapcsolatosan részben diplo
máciai-politikai, részben hadműveleti-hadmű-
vészeti szempontokból elemezte a magyar 
részvételt. 

Őt Jannila Boboková egyetemi docens 
(Komenský Egyetem, Pozsony) követte „I. 
Napóleon és I. Sándor tilsiti béketárgyalásai 
1807-ben" című előadásával, amelyben a béké
hez vezető közvetlen kétoldalú diplomáciai 
érintkezéseket részletezte. 

Június 26-án délelőtt Dušan Uhlir elnök
letével került sor a harmadik ülésre. 

Elsőként Helmut Reinalterakadémikus, egye
temi tanár (Innsbruck) előadása következett 
„Napóleon, Ausztria és Tirol" címmel. Ebben az 
1809-es esztendő politikai és hadieseményeit 
vizsgálta. 

Ezután Milena Lenderová egyetemi docens 
(Délcseh Egyetem, České Budčjovice) „Napó
leon háborúi - két világ összeütközése" című 
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előadásában a katolikus, monarchikus, kon
zervatív világ szétzúzására indított nagypolgári 
támadásként vizsgálta a francia hadjáratokat. 

Ezt követően T. C. W. Blanning egyetemi 
tanár (Cambridge) tartotta meg „Napóleon csá
szárságának bukása" című előadását, amelynek 
középpontjába az 1813- október 16-19. közti 
lipcsei csata eseményeit helyezte. 

Jean Michel Sterkendries egyetemi tanár 
(Brüsszel) „A nyugati végkimenet" címmel, az 
elhangzott előző előadáshoz csatlakozva, az 
1815. június 18-i waterloo-i csatát, a napóleoni 
háborúk utolsó nagy fegyveres összeütközését 
elemezte. 

A június 27-i délelőtti negyedik ülésen az 
elnöki tisztet Jan Špatný múzeumigazgató, a 
Cseh-Szlovák Napóleon Társaság elnöke (Slav-
kov) látta el. 

Elsőként Jaroslav Komárek tartotta meg 
„Logisztika a napóleoni háborúkban" című elő
adását. Ebben elsődlegesen az élelmezés és 
takarmányozás kérdéskörével foglalkozott. 

Jiŕi Fidler őrnagy, tudományos kutató 
(Hadtörténeti Intézet, Prága) „Harcok Stockau 
körül 1805. december 2-5." címmel az 
austerlitzi csata és a fegyverszünet megkötése 
közti néhány nap utolsó harci eseményeit 
idézte fel. 

Ezt követően korreferátumok hangzottak el. 
Lndek Šnbert alezredes, egyetemi docens (brnói 

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság immár 
szokásos évenkénti nemzetközi tudományos 
eszmecseréjére ezúttal a Nemzetközi Törté
nelemtudományi Bizottság ötévenkénti kong
resszusához csatlakozva, a Kanadai Hadtör
ténelmi Bizottság meghívása alapján Québec-
ben került sor. 34 országból l60 hadtörténész 
gyűlt össze, hogy napjaink talán legaktuálisabb 
kérdését, a békefenntartás lehetőségét törté
netiségében vizsgálja. 

Az augusztus 21-én megnyílt ülésszakon az 
első ülésen a résztvevőket Dr. Serge Bernier, a 

Katonai Akadémia) a fegyverszünet fogad
tatásával foglalkozott, miközben a cseh és 
morva lakosságnak a három haderővel kap
csolatos reagálását vizsgálta. 

Vladislav Novotný egyetemi docens (brnói 
Masaryk Egyetem) az austerlitzi (slavkovi) 
csatatéren elesettek exhumálás utáni antro
pológiai vizsgálatáról számolt be. 

Végül Milan Plattý egyetemi adjunktus (brnói 
Katonai Akadémia) az austerlitzi katasztrofális 
orosz-osztrák emberveszteség okainak feltárását 
kísérelte meg. 

A tudományos ülésszak alatt június 26-án 
délután a résztvevőknek módja nyílt az egykori 
austerlitzi csatatér részletes bejárására, a csata 
egyes fázisainak az eredeti helyszínen való 
felidézésére és az elesettek földi maradványait 
rejtő monumentális emlékmű előtti tisztelgésre. 

Záróeseményként június 27-én délután az 
austerlitzi (slavkovi) kastélyban működő Tör
téneti Múzeum „Napóleon és az austerlitzi 
csata" című új állandó kiállítását tekintették meg 
a tudományos ülés résztvevői, majd a kastély 
dísztermében a „Napóleon és kora" című zenés 
irodalmi műsorral zárult az eseménysorozat. A 
bel- és külföldi jelenvoltaktól a házigazda Jan 
Špatný múzeumigazgató és Stanislav Konkala 
slavkovi polgármester vett búcsút, megkö
szönve a nemzetközi tudományos ülésszakon 
való aktív közreműködésüket. 

Kanadai Haderő Hadtörténelmi Szolgálatának 
főigazgatója, a Kanadai Hadtörténelmi Bizottság 
elnöke üdvözölte a rendezők és házigazdák 
nevében. A külföldről érkezettek nevében 
szavait Dr. Cornells M. Schtdten kutatóintézeti 
igazgató (Hollandia), a Nemzetközi Hadtör
ténelmi Bizottság elnöke viszonozta, és kö
szönetet mondott az újabb eszmecsere le
hetőségéért. A helyszín és a téma jelentőségét 
méltatta ezt követően André Corvisier nyu
galmazott egyetemi tanár (Franciaország), a 
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság tiszte
letbeli elnöke. Ezután került sor őexcellenciája 
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Roméo le Blanc, Kanada főkormányzója, a 
rendezvény fővédnöke üzenetének felol
vasására. 

A megnyitó ülésen hangzott el Albert Legault 
egyetemi tanárnak, a Nemzetközi Kutatások 
Québeci Központja igazgatójának téma
bevezető előadása. A megvitatandó kérdés 
rövid méltatását követően a kétféle béke-
modellt, a jogon alapulót és a fegyverrel 
megteremtettet elemezte. Ezután a béke
időszakoknak tekintett történelmi szakaszokat 
háborús konfliktusaival szembesítette. Végül a 
XXI. század hajnalára rátérve, vizsgálta a 
békefenntartás lehetőségeit. Előadása záró
részében a nemzetközi politikai biztonság 
ellentmondásait vázolta fel. 

Szünet után az elnöklést Luiz Paulo Macedo 
Carvallio ezredes, katonai akadémiai tanár, a 
Brazil Hadtörténelmi Bizottság főtitkára vette át. 

Elnökletével Dr. Mircea Dogaru alezredes, a 
Román Hadtörténelmi Bizottság alelnöke 
tartotta meg ,,A Szent Szövetség és a fegyveres 
békének a román országokra gyakorolt hatása 
1815-1849" című előadását. Ennek közép
pontjába az 1821-es, Tudor Vladimirescu ve
zette havasföldi felkelést, illetve annak vér
befojtását állította. Ugyancsak hosszabban szólt 
az 1848-as moldvai és havasalföldi „forradalmi 
kísérletnek" orosz-török fegyveres inter
vencióval való felszámolásáról. Ehhez társította 
az erdélyi orosz inváziót, Erdélyt még mindig 
„román fejedelemségnek" minősítve, hozzá
téve, hogy „románok és magyarok együtt 
mentek a Habsburgok által felállított vérbíró
ságok elé". 

A következő előadó, René Pillorget egyetemi 
tanár (Franciaország) „Néhány francia katonai 
beavatkozás Latin-Amerikában és a Távol-
Keleten a XIX. században" címmel ismertette két 
kutatótársával együtt elkészített referátumát. 
Ebben bemutatta az 1823-as spanyolországi, az 
1831-es portugáliai, az 1845-52 közti mon-
tevideói, az 1860/6l-es szíriai, az 1860-as kínai 
és végül az 18ól/62-es Le Vera Cruz-beli ese
ményeket. Ezek hátteréből a francia hatalmi 
presztízs érdekéből fakadó, a többi nagy
hatalom legalábbis hallgatólagos egyetértésével, 
diplomáciai politikai eljáráshoz társuló, hatá
rozott célú, hatásos fegyveres fellépést emelte 
ki. 

Ehhez csatlakozott Roch Legault egyetemi- tanár 
(Kanada) „A brit fegyveres erő 1837-1861 közti 
alsó-kanadai beavatkozása" című előadása. Miután 
az előadó ismertette a Hat Grófság Kon
föderációjához vezető folyamatot, rátért annak 
politikájára, végül a korábbi hatalmi viszonyokba 

való visszavezetést, a brit fegyveres kényszerítést 
mutatta be. Eközben hangsúlyozta, hogy ez nem a 
mai értelemben vett békefenntartás volt, de az 
alkalmazott hadműveleti eljárások máig tanul
ságosak. 

A második ülésre augusztus 22-én André 
Corvisier elnökletével került sor. 

Elsőként Michèle Battesti asszony, egyetemi 
docens (Franciaország) „A Második Császárság 
alatti békefenntartó hadműveletek haditen
gerészeti vonatkozásai" című előadása hangzott 
el. Az előadó az 1856-os kínai, az 1858-as 
kokinkínai, az 186l-es mexikói és az 1864-es 
libanoni francia beavatkozás elemzésével a közös 
vonásokat tárta fel. A haditengerészeti de
monstrációt követő kombinált hadműveleti 
tevékenység jellemzőinek bemutatása alapján a 
siker, illetve a sikertelenség okainak vizsgálatával 
zárta fejtegetését az előadó. 

Ezután Hugo ODounel egyetemi tanár 
(Spanyolország), a Nemzetközi Haditengerészet
történeti Bizottság alelnöke következett „Az 
1859/60-as észak-afrikai hadjárat" című elő
adásával. Ebben felidézte a Marokkó elleni 

. háború okait, a hadműveleti terveket és az ezek 
alapján végrehajtott hadműveleteket. Külön 
részletezte a spanyol haditengerészeti aktivitást, a 
spanyol expedíciós haderő gyalogsági, lovassági 
és tüzérségi tevékenységét, a marokkói hadsereg 
összetételét és abból fakadó harceljárásait. 
Befejezésül az elért eredményeket azok árának 
tükrében mutatta be az előadó. 

A továbbiakban Manuel Freire Theniudo 
Barata tábornok, akadémikus, a Portugál 
Hadtörténelmi Bizottság elnöke tartott előadást 
„Választott bíróság döntésével megoldott nem
zetközi konfliktusok 1870-1905" címmel. Három 
példát elemzett: a kisebb portugál-brit afrikai 
területviták amerikai, francia és olasz államelnöki 
döntéssel való 1870-es, 1885-ös és 1903-as 
megoldását, ezeket a mának szóló példaként 
bemutatva. 

Benjamin Franklin Cooling egyetemi tanár 
(Egyesült Államok) „A békefenntartás és a 
pacifikáció összefonódása az amerikai polgár-
habomban" című előadásában azt fejtegette, hogy a 
polgárháború valójában két háború volt, a két 
államszövetség haderejének háborúján túl az 
északiaknak az elfoglalt déli területek szakadár lakos
sága elleni háborííja is a békefenntartás hang
súlyozásával, ám ténylegesen a terület paci
fikálásával. 

Szünet után az elnöklést John M. Collins 
dandártábornok, az Egyesült Államok Hadtör
ténelmi Bizottságának alelnöke vette át. 
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Elnökletével először Dr. Stefan Paslarn 
alezredes, tudományos kutató (Románia) tartotta 
meg „Békefenntartó akciók Délkelet-Európában 
a Krími Háborútól a Berlini Kongresszusig, 1853-
1878" című előadását. Ebben a havasföldi és 
moldvai román fegyveres erők szerepét állította a 
vizsgálat középpontjába. Ezt egyrészt hatalmi 
egyensúly-teremtőnek, másrészt a délkelet-európai 
felszabadító mozgalmakat támogatónak jelle
mezte. 

Utána Andres Mas Chao tábornok, hadosz
tályparancsnok (Spanyolország) „A kokinkínai 
expedíció. Spanyol hozzájárulás Indokína francia 
okkupálásának kezdetéhez'' című előadása ke 
rült napirendre. Az 1858-1862 közti távol-keleti 
események felidézésekor a diplomáciai ese
ményekbe ágyazva mutatta be a Fülöp
szigetekről indított fegyveres akciót, amely a 
szabadkereskedelem érvényesítését célozta. 

Ezt követően Zachar József ezredes, kan
didátus, a Magyar Hadtörténészek Nemzeti 
Bizottsága főtitkárának előadása hangzott el, 
amely Bosznia és Hercegovina európai man
dátummal végrehajtott 1878-as osztrák-magyar 
okkupációját ismertette. A nemzetközi * politikai 
folyamatok és a helyi események párhuzamos 
felvázolásával mutatta be, miként került sor a 
fegyveres megszállásra és az ezzel párhuzamos 
pacifikálásra. 

Ebédszünet után következett a negyedik ülés 
Dr. Pablo Antonio Femadez Sanchez kuta
tóintézeti igazgató (Spanyolország) elnökletével. 

Elnökletével elsőnek Pedro Pasctial Martinez 
egyetemi tanár (Spanyolország) tartotta meg 
„Spanyol hadiexpedíciók a kubai háborúkban, 
1868-1898" című előadását. Ebben a vállal
kozásoknak a polgári társadalomra gyakorolt 
hatását és a társadalmi reagálását vizsgálta. 

A továbbiakban Dr. Diinittni Préda ezredes, 
tudományos főmunkatárs (Románia) „A párizsi 
békekonferencia és az 1919-es román-magyar 
háború'' című előadása hangzott el. Az előadó az 
új európai egyensúly megteremtéséről, a Magyar 
Tanácsköztársaság 1919- április 16-ra virradóan 
kezdeményezett hadműveletéről, mint „ellen
séges agresszióról'' szólt, amelyet az az „egy
séges, szuverén, független nemzeti jogállam'' 
Románia ellen követett el, és amely „jogos vé
delmiként" szükségszemen vonta maga után „a 
bolsevizmus eltiprását célzó" román „ellentáma
dás1;", a magyar főváros és jelentős magyar 
területek katonai megszállását, amely azonban 
„csak a szükséges ideig tartott", és amely „hu
manitárius jellegű volt". De még ez sem elég, az 
előadás annak hangsúlyozásával zárult, hogy „a 
román parancsnokság anélkül, hogy beavatkozott 
volna a szomszédos állani belső kérdéseibe, 

megkönnyítette a normális gazdasági és közélet 
helyreállítását". 

Ezután Dr. DUniter Minysev ezredes, kuta
tóintézeti igazgató (Bulgária) „Bolgár okkupációs 
csapatok 1915-1918" című előadása következett. 
Ebben valójában a bolgár haderő soraiban harcolt 
közel másfélszázezer macedóniai harcos hadite
vékenységét idézte fel. Ezt követően azt hang
súlyozta, hogy a macedóniai bolgár megszálló 
csapatok lényegében „felszabadító csapatok" 
voltak. 

Szünet után az elnöklést a következő ülésen 
Jean Delmas tábornok, a Francia Hadtörténelmi 
Bizottság elnöke, a Nemzetközi Hadtörténelmi 
Bizottság első alelnöke vette át. 

Először Olivier Forcade egyetemi docens 
(Franciaország) „Békeszerződés szerinti francia 
beavatkozások Magyarországon, Felső-Sziléziá-
ban és Törökországban, 1920-1923" című elő
adására került sor. A három esettanulmány közül 
a magyar vonatkozású a Temes-vidék birtokáért 
akár egymás ellen is vonulni kész két győztes új 
állam, Nagy-Románia és a Szerb-Horvát-Szlavón 
Állani hadereje közt folyosót foglalt francia hadak 
tevékenységét mutatta be. Tegyük hozzá: rend
kívül korrekt hangvétellel, a történelmi tények 
teljes tiszteletben tartásával, minden politikai fel
hang nélkül. 

Ezt követte Gniller'mo Montenegro sor
hajókapitány, katonai akadémiai tanár (Ar
gentina) „Argentínai humanitárius jellegű hadi
tengerészeti műveletek a spanyol polgárhá
borúban" című előadása. 

Ehhez csatlakozóan szólt Willard C. Frank Jr. 
egyetemi tanár (Egyesült Államok) „Nemzetközi 
tengeri erőfeszítések a spanyol polgárháború 
érdekében" címmel. Ebben egyrészt a fasiszta 
Olaszország és a nemzetiszocialista Németország, 
másrészt a bolsevik Szovjetunió beavatkozásait az 
ez ellen fellépő nagyhatalmi diplomácia tükrében 
mutatta be. 

A hatodik ülés auguszais 23-án reggel Jürgen 
Rolnver professzor (Németország), a Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság alelnöke elnökletével 
kezdett munkához. 

Tiberio F. Moro ellentengernagy, levéltárigaz
gató (Olaszország) „Fiume szövetségesek általi 
megszállása, 1918-1920" című előadása magyar 
szempontból is rendkívül figyelemreméltó volt. 
Azt elemezte ugyanis mindeddig feltáratlan 
levéltári források alapján, miként került a magyar 
koronához tartozó város a Szerb-Horvát-Szlavón 
Államhoz, holott az az Olaszországhoz való 
csatlakozás igényét adta tudtul. 

- 1 5 5 -



Ezután Dr. ß'trg Stüssi-Lauterbíirg ezredes, 
kutatóintézeti igazgató (Svájc) „Svájci keres
kedővonatok 1918-1920' című előadása követ
kezett. Ebben a Varsóba és Bukarestbe irányult 
kereskedelmi szállítási kötelezettségek hadi 
körülmények közti teljesítéséről szólt, rendkívül 
érdekfeszítően. 

Kenneth J. Hagan egyetemi tanár, levéltárigaz-
gató, az Egyesült Államok Hadtörténelmi Bizott
ságának elnöke tartott ezután előadást „Az 
Egyesült Államok haditengerészete, mint béke
fenntartó erő'' címmel. Ebben 1801-től napjainkig 
kísérte végig vizsgált témáját „az alacsony 
intenzitású konflitusok" vonatkozásában. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Jean Langen -
berger dandártábornok (Svájc), a Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság Bibliográfiai Tanácsának 
elnöke vette át. 

Először Dr. Jan Korček tudományos kutató, a 
Szlovák Hadtörténelmi Bizottság főtitkára tartotta 
meg „Szlovákia és a szlovákok békefenntartó 
akciókban 1919-1994'' című előadását. Már az 
államiság rövid történeti felvillantása rendkívül 
figyelemreméltó volt, utalt ugyanis arra, mennyire 
a szlovákok feje felett történt az egykori Felső-
Magyarországnak a kívülről újonnan létrehozott 
csehszlovák államhoz való átkerülése. A 
továbbiakban is a szlovákoknak a másodrendű, 
erősen korlátozott szerepét emelte ki, többek 
közt a hadügy területén. így jellemző adatként 
közölte, hogy az 1938-ban szolgált 130 tényleges 
állományú tábornok közt csak egyetlen szlovák 
volt. Ugyancsak a külső hatalmi kényszer által 
létrehozottnak jellemezte az első szlovák állam 
1939-ben történt létrehozását. Ebben az 
összefüggésben szólt a Szlovák Nemzeti Fel
kelésről is. Áttérve a bolsevizmus évtizedeire, a 
Varsói Szerződésből fakadóan az új csehszlovák 
államra háruló katonai tehertételt idézte fel, majd 
az ENSZ békefenntartó akcióiban való részvételt 
részletezte. Befejezésül különösen részletesen 
szólt az 1993-ban megszületett új Szlovák 
Köztársaság ezirányú ténykedéséről. 

A következő előadó, Dr. Kent Fedorowich 
egyetemi adjunktus (Nagy-Britannia) „A Kül
ügyminisztérium, az olasz hadifoglyok és a 
Szabad Olaszország Mozgalom, 1940-1943" 
címmel a brit kormány antifasiszta propagandáját 
és a közel másfélszázezer olasz hadifogoly 
politikai fegyverként való felhasználását, mintegy 
háromezer hadifogollyal a Szabad Olaszország 
Mozgalom „antifasiszta eszközként'' való létre
hozását és működtetését mutatta be. 

Ezután Vlagyimir A. Zolotarjev vezérőrnagy, 
professzor, kutatóintézeti igazgató, az Orosz Had
történelmi Bizottság elnöke tartotta meg előadását 
„A Varsói Szerződés és a tagállamok fegyveres 

erőinek együttműködése" címmel. Miután röviden 
ismertette a VSz létrehozását, szervezeti felépítését, 
részletesen szólt a Politikai Tanácskozó Testület, a 
honvédelmi miniszteri tanácskozások, a Főpa 
rancsnokság, a Technikai Bizottság működéséről és 
a hadtudományi kutatások koordinálásáról, ra
gaszkodva a történetiség elvéhez, de sajnálatos 
módon mellőzve az elemző-értékelő módszert. 

Augusztus 24-én reggel a nyolcadik ülés Steve 
C. Ropp egyetemi tanár (Egyesült Államok) el
nökletével kezdte meg a munkát. 

Elsőként Carlos Gomes Bessa ezredes, tudo
mányos kutató a Portugál Hadtörténelmi Bi
zottság alelnöke kapott szót „Békefenntartás az 
Ibériai félszigeten a második világháború idején'' 
című előadásának a megtartására. Ebben első
sorban a portugál kormánynak a nemzetközi 
erőegyensúlyhoz való hozzájámlásra, a sem
legességre és az Ibériai félszigetnek európai 
háborús konfliktusoktól való távoltartásra irá
nyuló külpolitikája tükrében elemezte az ese
ményeket. Kitért azonban a spanyol kormánynak 
folyamatosan a német győzelemre építő, a 
semlegességet csupán átmenetinek tekintő poli 
tikájára, továbbá a semlegességgel való felha
gyásra irányuló külső nyomásokra is. 

Ezután Lin Lu-miu tábornok, egyetemi tanár, a 
Kínai Hadtörténettudományi Társaság elnöke 
tartotta meg „A második világháború tanulságai'' 
című előadását. Ebben a két hadviselő tömb 
államainak politikai-erkölcsi különbözőségét 
hangsúlyozta, majd a háborús győzelem egyéb 
momentumait elemezte. Befejezésül a mai 
világhelyzet vonatkozásában szólt arról, milyen 
tanulságokat vontak le a győztesek és a vesz
tesek. 

Igor A. Amozov sorhajókapitány, az Orosz Had
történelmi Bizottság főtitkára ehhez csatlakozva, 
„A szovjet katonai személyzet szerepe a Lengyel 
Hadsereg létesítésében és fejlesztésében, 1942-
1956" című előadását tartotta meg. Ebben úgy 
szólt a Vörös Hadsereg melletti hadrakelésre a 
Szovjetunióban szervezett lengyel katonai 
kötelékekről és a szükséges tisztképzésről, hogy 
még említeni is elfejtette Katyrit, amely azt 
szükségessé tette. Ennek felidézése nélkül ért 
hetetlen volt, miért kellett még évekig szovjet 
állampolgárságú tiszteknek a Lengyel Hadse
regben szolgálniuk, amit ugyancsak részletezett 
az előadó. 

Rendkívül kevéssé ismert területre vezetett 
Hasan Köni egyetemi tanár (Törökország) 
„Török részvétel a koreai háborúban" című ezt 
követő előadása. Bevezetőben arról szólt, miként 
tudta megőrizni Törökország a semlegességét a 
második világháborúban egészen 1944-ig, majd' 
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milyen külső nyomásra szakított ezzel, hogyan 
lett az egyik győztes hatalom, a továbbiakban 
miként kényszerült a NATO-ba. Ezután rész
letezte a koreai válságban, majd az ENSZ-
beavatkozásban játszott török szerepet. Befe
jezésül a koreai tapasztalatokból levont tanul
ságokat és ezeknek a török haderő fejlesztésére 
gyakorolt hatását részletezte. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Yang Shao-jim 
egyetemi tanár, a Kínai Hadtörténettudományi 
Társaság főtitkára vette át. 

Először Dr. Piet H. Kamphuis kutatóintézeti 
igazgató, a Holland Hadtörténelmi Bizottság 
elnöke „Holland politika katonai személyzetnek a 
nemzeti határokon túlra való küldésével kap 
csolatosan, 1815-1995" című előadása hangzott 
el. A törekvések és lehetőségek történelmi 
felvillantása a holland haderő jellegének, 
létszámának és összetételének a tükrében 
történt. A gyarmati fellépések bemutatását kö
vetően az előadó részletesen a második 
világháború utáni ENSZ-akciókban való rész
vételt mutatta be. 

Ezt követően Dr. Wolfgang Etschmann 
főtanácsos, tudományos főosztályvezető (Auszt
ria) „Osztrák részvétel a ciprusi békefenntartó 
műveletekben, 1964-1994" címmel tartotta meg 
előadását. Ciprus stratégiai jelentőségének és 
belső politikai helyzetének felidézését követően 
bemutatta, miként került sor a hidegháború 
körülményei közt a ciprusi ENSZ-határozat 
meghozatalára, hogyan, milyen országbeli erők
ből szervezték meg a ciprusi ENSZ-béke-
fenntartó köteléket, és ebben milyen szerepet 
játszott az osztrák tábori kórház, majd miként 
követte azt egy osztrák gyalogsági alegység 
bekapcsolódása, a katonákat miként követték 
osztrák civil rendőrök, hogyan nőtt az osztrák 
részvétel zászlóaljnyi erővel végrehajtotta. 
Befejezésül arról szólt az előadó, miként fog 
egy magyar szakasz az osztrák zászlóalj ke
retében bekapcsolódni a továbbra is szükséges 
békefenntartó tevékenységbe. 

Laurent Wehrli tudományos kutató (Svájc) 
„Svájc koreai missziója'' című előadására került 
sor ezután. Az előadó ismertette az 1953-as 
fegyverszünettel kialakult, máig tartó helyzetet, 
majd rátért a fegyverszünetet felügyelő, semleges 
hatalmak képviselőiből álló ellenőrző bizottság 
létrehozására, működésére és a svájci részvétel 
részletezésére. Hosszabban szólt a lengyel, 
csehszlovák és svéd bizottsági tagoktól eltérő 
küldetésről, amelyet szigorúan semleges és az 
ENSZ-től is távolmaradó állam képviselőiként 
játszottak Svájc küldöttei, és amely ennek ellenére 
belpolitikai vitát keltett Svájcban. 

Ebédszünet után a tizedik ülés Lnc Bnjold 
ezredes, tudományos kutató (Kanada) elnök
letével kezdett munkájához. 

Elsőnek Dr. Yigal Eyal ezredes, tudományos 
kutató (Izrael) tartotta meg ,,A Szíria és Izrael 
közti fegyverszüneti egyezmény" című elő
adását. Ebben az 1949. július 20-i egyezmény 
létrejöttének körülményeit és alapvető meg
állapításait elemezte. Ezt követően a továbbélő 
és csupán 1967-ben a hatnapos háborúval 
„megoldott", a demilitarizált övezetek miatti 
konfliktus utóéletét mutatta be. 

Ehhez csatlakozva Mohammed K. Shiyyab 
vezérőrnagy, királyi tanácsadó (Jordánia) „A 
közel-keleti ENSZ-békefenntartó műveletek 
jordániai szempontból" címmel tartott előadást. 
Ebben mind a katonai megfigyelők, mind a 
fegyveres erők közel-keleti jelenlétét indo
koltnak tartva, 1947-től napjainkig végigkísérte az 
alapvető konfliktushelyzet alakulását. 

Ugyancsak e témakörben Matitiahu Mayzel 
egyetemi tanár (Izrael) „A békefenntartás ku
darca — az 1967-es hatnapos háború" című 
előadása következett ezután. A közel-keleti 
válság fegyveres összecsapásig fokozódó sú
lyosbodását az előadó messzire nyúló nem
zetközi összefüggéseiben és az ENSZ tehetet
lenségét hangsúlyozva mutatta be. 

Szünet után az üléselnöklést Jehitda L. 
Wallach egyetemi tanár, az Izraeli Hadtör
ténelmi Bizottság elnöke vette át. 

Elnökletével először Dr. Helmuth Schubert 
alezredes, tudományos kutató, a Német Had
történelmi Bizottság főtitkára tartotta meg „A 
Német Szövetségi Haderő »belső vezetésének« 
keletkezéstörténete" című előadását. Először azt 
tisztázta, hogy a „belső vezetés" a haderő 
szellemi, politikai és erkölcsi vázát jelenti. Ezt 
követően a Német Szövetségi Haderő kelet
kezésének és fejlődésének fő vonalát, a múlttal 
való végleges leszámolást középpontba állítva, 
azt vizsgálta, miként jutott el oda ez a haderő, 
hogy részt vállalhasson nemzetközi béke
fenntartó missziókban. 

Ezt követően Sune Perssou egyetemi tanár 
(Svédország) „Svéd részvételével a ciprusi bé
kefenntartó műveletekben, 1964-1987" című 
előadása következett. Ebben az előadó a 
békefenntartók számára előírt feladatok vég
rehajtásának lehetőségeit svéd szemszögből az 
1964-es, az 1974-es és az 1987-es esztendő 
elemzésével mutatta be. 

A továbbiakban Andrzej Ajnenkiel pro
fesszor, kutatóintézeti igazgató, a Lengyel Had
történelmi Bizottság elnöke „A Lengyel Had
sereg részvétele az ENSZ hadműveleteiben" 
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című előadására került sor. Az előadó rész
letesen ismertette a koreai, vietnámi, közel-
keleti, libanoni és jugoszláviai békefenntartó 
közreműködését. 

Peter J. Dennis egyetemi tanár, az Ausztrál 
Hadtörténelmi Bizottság elnöke „Béketeremtés, 
békefenntartás Délkelet-Ázsiában 1945/46-ban" 
című előadásában azután a Japán «legyőzését 
követő brit, francia, holland katonai együtt
működésről szólt, amely a status quo ante 
helyreállítására irányult. Felidézte az amerikai 
előrenyomulásból adódó nehézségeket, különös 
tekintettel a gyarmatellenes amerikai politikai 
irányzatra. 

A tizenkettedik ülés augusztus 25-én Louis 
Edouard Rotilet dandártábornok, egyetemi 
tanár (Svájc) elnökletével kezdte meg munkáját. 

Elsőként Dr. Jari Kronlnnd alezredes, tu
dományos kutató, a Finn Hadtörténelmi Bizott
ság főtitkára tartotta meg „Az 1964-es kanadai 
kezdeményezés állandó ENSZ-támogató erők 
létrehozására és a finn reakció" című előadását. 
Ebben azt részletezte, milyen gondot okozott a 
finn kormány számára, hogy a kanadai el
képzelés kidolgozására a dán, holland, norvég 
és svéd diplomáciával együtt meghívást kapott, 
hiszen tekintettel kellett lennie a Szovjetunió 
kritikus magatartására. 

Ezután Claude Bonard ezredes, egyetemi 
docens (Svájc) „A svájci hadsereg rendfenntartó 
szolgálata a genfi nemzetközi konferenciák al
kalmából" című előadása következett. A szerző 
távollétében felolvasott előadás középpont
jában az 1985-ös Reagan-Gorbacsov-találkozó 
alkalmával politikai okok miatt szükségesnek 
tartott biztonsági intézkedések álltak, kiemelve 
a szövetségi haderő ezekbe való bevonását. Az 
1954-től 1990-ig többször bekövetkezett be
vonást a béke megőrzéséhez való svájci 
fegyveres hozzájárulásként értékelte az előadás 
zárógondolata. 

A továbbiakban Phatiosz I. Mermegidisz 
dandártábornok, kutatóintézeti igazgató, a 
Görög Hadtörténelmi Bizottság főtitkára „Gö
rögország békefenntartó műveletei 1950 óta" 
című előadására került sor. Részletesen a koreai 
görög szárazföldi és légi expedíciós erők 
működését mutatta be az előadó, de röviden 
szólt a szomáliai, jugoszláviai, kuvaiti, iraki és 
grúziai részvételről is. 

Szünet után az elnöklést Sztoján Georgijev 
Germánov egyetemi docens (Bulgária) vette át. 

Elnökletével először Dr. Luc de Vos ezredes, 
katonai akadémiai tanár, a Belga Hadtörténelmi 
Bizottság elnöke tartotta meg „Belga huma
nitárius hadműveletek" című előadását. A 

megelőző diplomácia, a béketeremtés, a béke
fenntartás, a békekényszerítés és a béke
tartósítás eltérő fogalmaiból kiindulva, a nem
zetközi jogi, politikai és katonai össze
függésekbe ágyazva, a koreai és az öböl-
háborúban, valamint a Jugoszláviában, Szomá
liában és Ruandában nemzetközi keretek kö
zött, továbbá Kongóban, Zairéban és Ruan
dában nemzeti szinten biztosított humanitárius 
segítségnyújtást részletezte. 

Nitza Nachmias egyetemi tanár (Izrael) 
előadása következett ezután, ..Béketeremtés 
katonai megszállással" címmel. Ebben az ENSZ 
Fegyverszüneti Felügyelő Szervezetének 
(UNTSO) és Munka- és Segélyügynökségének 
(UNRWA), e két humanitárius szervezetnek a 
működését elemezte 1949-től, utóbbi létre
hozásának időpontjától napjainkig. Mindkét 
szervezetet a békeszolgálat úttörőinek, elméleti 
kidolgozóinak és jelentős alkalmazóinak jel
lemezte az előadó. 

Ezt követően Joseph P. Harahan kutató
intézeti igazgató (Egyesült Államok) „A ha
gyományos haderőre vonatkozó európai 
egyezmény 1992-1995" című előadására került 
sor. Az 1990-ben Párizsban kötött nemzetközi 
egyezmény helyzetét az előadó a Szovjetunió és 
a Varsói Szerződés múlttá válásával, a hi
degháború megszűntével kezdődő legújabb 
időszakban vizsgálta az aláíró harminc or
szágban, különös tekintettel az egyezményben 
megállapítotton felüli haditechnika megsemmi
sítésére. 

Ebédszünet után következett a tizennegyedik 
ülés Dr. Carl Christie tudományos kutató (Ka
nada) elnökletével. 

William Anthony Merch őrnagy, katonai 
akadémiai tanár (Kanada) „A Kanadai Légierő és a 
békefenntartás 1948-1958" című előadása hangzott 
el elsőként. Ebben főleg az 1956-os szuezi 
alkalmazást részletezte, de kitért a korábbi és 
későbbi nemzetközi bevetésekre is, miközben az 
egész Kanadai Légierő helyzetét tartotta szem előtt. 

Ehhez csatlakozva, François Pernot egyetemi 
tanár, levéltárigazgató (Franciaország) „A 
francia katonai légiszállítás és a humanitárius 
beavatkozások 1945 óta" című előadása kö
vetkezett. Ebben a kezdeti akciók felidézésén 
tul az öbölháború alatti és a jelenlegi ju
goszláviai események tükrében a jövőre vonat
kozó választ kívánt adni e fontos összefüggésre. 

Ezután Mario Bracchia ellentengernagy, ku
tatóintézeti igazgató, az Olasz Hadtörténelmi 
Bizottság elnöke tartotta meg „Olasz béke
fenntartó hadműveletek 1950-1995" című elő
adását. Rövid áttekintést követően a Sinai 
félszigeten és a Mozambikban hosszabb időn át 
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tartó olasz közreműködést részletezte. Követ
keztetéseiben a nemzetközi összefogás mellett a 
megelőző nemzeti felkészítést emelte ki, hogy 
sikeres lehessen a béke fenntartására irányuló 
fellépés. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Sabine Maire 
de Coupe egyetemi docens (Franciaország) 
vette át. 

Elsőként José Luis Picciuolo ezredes, pro
fesszor, az Argentínai Hadtörténelmi Bizottság 
főtitkára tartotta meg „Argentína erőfeszítései a 
XX. században a világbéke fenntartása érde
kében" című előadást. E nagylélegzetfí vállal
kozásban különösen az 1932/35-ös paraguayi
bolíviai, 1936/39-es spanyol polgár- és 194l-es 
perui-ecuardori habomban tanúsított humani
tárius segítségnyújtást, továbbá az ENSZ ke
retében 1958-ban Libanonban, 1960/63-ban 
Kongóban és 1967 óta a Közel-Keleten, majd 
1988/9l-ben az iráni-iraki határon, végül fo
lyamatosan több más területen való béke
fenntartó szerepvállalást részletezte. 

Ezután Luiz Paulo Macedo Carvalho ezredes, 
katonai akadémiai tanár, a Brazil Hadtörténelmi 
Bizottság főtitkára „Brazil békehadműveletek" 
című előadása következett. Az előadó a kérdést 
történetiségében vizsgálta, majd a jelenkorra 
vonatkozóan adott elemzést. Szólt a közel-
keleti, ciprusi, kongói, új-guineai, pakisztáni, 
angolai, el-salvadori, ecuadori, guatemalai, hon
durasi, mozambiki, nicaraguai, ruandai és 
jugoszláviai részvételről. 

Douai O Carroll ezredes, tudományos kutató, 
az ír Hadtörténelmi Bizottság főtitkára előadása 
került a továbbiakban napirendre, „Írország 
ENSZ békefenntartó tapasztalatai 1958-1995" 
címmel. Ebben az előadó időrendben felidézte 
a libanoni, kongói, ciprusi, közel-keleti, újabb 
libanoni és szomáliai ír közreműködést. 

A tizenhatodik, utolsó tudományos ülésre 
augusztus 26-án reggel került sor, Dr. Alex 
Morrison tudományos kutató (Kanada) elnök
letével. 

Először Norman Hiller egyetemi tanár (Ka
nada) tartotta meg „Kanadai béketeremtés, a 
jövő szemszögéből" című előadását. Ebben 
rövid áttekintést adott az elmúlt évtizedekbeli 
kanadai ENSZ-szereplésről, a jelenlegi világ
helyzetről, és felvillantotta a jövőbeli szükséges és 
még szorosabb békefenntartó együttműködést. 

Ezt követően Tlieodore C. Mataxis dan
dártábornok, egyetemi tanár (Egyesült Államok) 
„Törekvések, szemben a valósággal. ENSZ-
napirend a békéért, szemben az Egyesült Álla
mok 25-ös számú elnöki döntésének irány

elveivel" című előadására került sor. Ebben 
napjaink válsághelyzetét és az azzal kapcsolatos 
eltérő nézetek elemzését adta. 

Végül Dr. Mats R. Berdal tudományos kutató 
(Norvégia) „Béketeremtés, kényszerítés, hogy is 
van ez?" címmel az egykori Jugoszlávia mai 
helyzetét és Szomália sorsát elemezve, kereste a 
választ az ENSZ lehetséges békefenntartó 
szerepét illetően az első ötven esztendőt követő 
időben. 

Szünet után Dr. Serge Bernier kutatóintézeti 
főigazgató, a Kanadai Hadtörténelmi Bizottság 
elnöke vette át az elnöklést és sor került a 
záróülésre. 

Dr. Cornells M. Schulten, a Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság elnöke záróbeszédében 
azt hangsúlyozta, hogy fontos téma meg
tárgyalása folyt, sok új kutatási eredmény 
hangzott el, ez a tudományos ülésszak nagy 
nemzetközi visszhangot fog kelteni. Befejezésül 
köszönetet mondott a rendező kanadai kol
légáknak. 

Ehhez a köszönethez csatlakozott André 
Corvisier professzor, a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság tiszteletbeli elnöke is, aki 
szintén kiemelte, hogy a béke kihívásának 
megvitatása és a semlegesség kérdése került 
előtérbe. Sajnálkozását fejezte ki, hogy egyes 
megnyilvánulásokban a tárgyszerű történészi 
értékelést beárnyékolta a politika. Ám befe
jezésül ezt is annak tulajdonította, hogy már a 
háború sem a régi, és a béke kérdése gyakran 
belső rendteremtést tételez fel. 

A québeci nemzetközi hadtörténelmi kol
lokvium végül a házigazda Serge Bernier bú
csúszavaival ért véget. 

A kanadai házigazdák egy sor ülésen kívül 
rendezvénnyel is segítették, hogy a szokásosnál 
is élénkebb kollegiális eszmecserék, esetleg 
viták folytathatóak legyenek. így már augusztus 
20-án este a Kanadai Hadtörténelmi Bizottság 
elnöksége koktélon fogadta a beérkezett 
résztvevőket. Augusztus 21-én délelőtt, még 
mindig a hivatalos megnyitó előtt, történelmi 
városnézésen ismerkedhettek a megjelentek a 
befogadó Québec-kel, az Újvilág egyetlen igazi 
erődítményvárosával. Augusztus 22-én a húron 
indiánok rezervátumába, Wendake városába 
szerveztek esti kirándulást a rendezők. 
Augusztus 23-án este Québec főpolgármestere, 
Jean-Paid l'Allier fogadta az egyes nemzet 
bizottságok vezetőit és a nemzetközi tiszt
ségviselőket a városháza dísztermében. Au
gusztus 25-én este került megrendezésre a 
szokásos ünnepélyes díszvacsora Frontenac 
kastélyában. 
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A kollokvium keretében sor került a 
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság tisztújító 
közgyűlésére is. Ellenjelölt nélkül újraválasz
tották a jelenlevő és mandátummal rendelkező 
30 nemzeti bizottság szavazatainak túlnyomó 
többségével Dr. Cornells M. Schulten ku
tatóintézeti igazgatót (Hollandia) elnöknek, Dr. 
Patrick Lefivre múzeumigazgatót (Belgium) 
főtitkárnak és Dr. Hervé de Weck ezredes 
gimnáziumi tanárt (Svájc) főtitkárhelyettesnek és 
kincstárnoknak. A nyolc alelnöki helyre ti
zennégy jelölt pályázott. Végül megválasztásra 
került a szavazatok sorrendjében John E. Jessup 
tábornok, egyetemi tanár (Egyesült Államok), 
Jean Dehiias tábornok, nyugalmazott levél
tárigazgató (Franciaország), Dr. Jürgen Rohiver 
professzor, nyugalmazott könyvtárigazgató (Né
metország), Rainiondo Luraghi egyetemi tanár 
(Olaszország), Zachar József ezredes, professzor, 
főigazgató-helyettes (Magyarország), Manuel Fre-
ire Tliemudo Barata tábornok, akadémikus, 
nyugalmazott kutatóintézeti főigazgató (Por
tugália), Tadeusz Panecki ezredes, professzor, 
kutatóintézeti igazgató-helyettes (Lengyelország) 
és Dr. Erik Norberg levéltári főigazgató (Svéd
ország). Zárt ülésen az új elnökség elnök

helyettessé egyhangúlag újraválasztotta Jean 
Dehnas tábornokot. 

Ugyancsak tisztújítás volt a Bibliográfiai Bi
zottságban, ahol egyhangúlag újra elnökké 
választották Jean Langenberger tábornokot 
(Svájc) és főtitkárrá Dr. Derek Engelberts ezre
des főszerkesztőt (Svájc). E bizottságba újólag 
taggá választották Rázsó Gyula professzor, 
nyugalmazott főigazgatót. A Hadilevéltári Bi
zottságban ugyancsak egyhangúlag újra eL-
nökké választották Dr. Manfred Kehrig ezredes, 
levéltárigazgatót (Németország) és főtitkárrá 
Zachar József ezredest. 

A plenáris adminisztratív ülés többek között 
határozott a következő tudományos kollok 
viumok színhelyéről is. Ezek szerint 1996-ban 
Bécsben a Crécytől Mohácsig terjedő időszak 
európai hadügyéről, 1997-ben Prágában a Har
mincéves Háborúról, 1998-ban Lisszabonban és 
1999-ben Brüsszelben később meghatározandó 
témakörben kerül sor a következő eszme
cserékre. Tudományos ülésszak rendezésére je
lentkezett még a következő ötéves időszakra 
vonatkozóan a kínai, az olasz és a román 
bizottság is. Ezek rendezéséről később történik 
döntés. 
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BIBLIOGRÁFIA 

AZ 1993- ÉVI MAGYAR HADTÖRTÉNELMI IRODALOM 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA 

A BIBLIOGRÁFIA BEOSZTÁSA 

I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK 
Bibliográfiák, sajtótörténet 1-6 
Múzeumi, levéltári, gyűjtemények 7-29 
Művészetek, nyelvészet 30-35 

II. A HADTÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 
A hadtörténetírás kérdései, tudományos élet 36—69 
A hadművészet és a fegyveres erők története 70-126 
A katonaság és kiképzésének, nevelésének története 127-158 
A katonai jog, a háborús bűnök története 159-208 
Veszteségek, a hadifogság története 209-223 
A haditechnika története 224-262 
Helytörténet, vártörténet 263-275 
Életrajzok, megemlékezések 276-359 

III. EGYETEMES ÉS MAGYAR HADTÖRTÉNELEM A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG 360-368 
A kezdetektől a XV. század végéig 369-381 
XVI-XVTÍ. század 382-404 
XVIII. század 405-411 
XIX. század-tói 1914-ig 412-458 
XX. század 

1914-1918/1919 459^80 
1918-1939 481-505 
1939-1945 506-581 
1945-1993 582-631 

I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

Bibliográfiák, sajtótörténet 
. A História 1979-1992. évi számainak (I-XIV. 
évfolyam) bibliográfiája. (Bp.) (História), 
1993.35 p. 

. Történeti bibliográfia 1990. Szerk. Pótó 
János, összegyűjt. Rozsnyói Ágnes. Bp. 
História, MTA Történettud. Int., 1993. 91 p. 
(História Könyvtár. Bibliográfiák, 1) 

. Nyárády Gábor: Elfelejtett írás Bem tábornok 
erdélyi hadműveleteiről, = Hadtörténelmi 
közi. 1993. 2. 107-127. Szentkatolnai Biró 
Lajos írásai a kolozsvári Magyar Polgárban, a 
Kolozsvári Közlönyben, a nagyenyedi Köz
érdekben, 1882-1884. 

4. Róbert Péter: Katonáknak, katonákról. Sajtó -
szemelvények 125 évvel ezelőttről. = M. 
honvéd. 1993. 42-43- A „Honvéd" és a „Ha
zánk és a külföldi" cikkeiről. 

5. Róbert Péter: Elsárgult lapok. (A Külügy-
Hadügy c. katonai szakfolyóirat 1914-1919). 
= Új honvédségi szle. 1993. 12. 117-121. 

6. Tombor Tibor: „Keleti Front - Tábori Újság". 
Adalékok a doni 2. honvéd hadsereg lapjának 
történetéhez, 1942-1943. " Hadtörténelmi 
közi. 1993. 2. 128-137. 
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Múzeumi, levéltári gyűjtemények 
7. SzijjJolán: ,,Sine praeteritis futura nulla". 75 
éve alakult a Hadtörténelmi Levéltár és 
Múzeum. = Hadtörténelmi közi. 1993. 4. 182-
187. 

8. Korsós László: Budapest Hadtörténeti 
Múzeum. Bp. TKM Egyesület, 1993. 16 p. ill. 
(Tájak - Korok -- Múzeumok Kiskönyvtára. 
462) 

9. A Magyar Királyi Honvédség története 
1922—45-ig. Kiállítás a Hadtörténelmi Mú
zeumban, (írta: K. M.) = Élet és tud. 1993. 7. 
216. 

10. Ötuös László: Szabadságharc-kori emlékek 
Kunmadarason. = Jászkunság. 1993. 4. 32-35. 

11. Nagy Ádám: 1848-49-es gyűjtemény Ara
don. - História. 1993. 3. 18-19. 

12. Schanmann, Walther: Vom Ortler bis zur 
Adria. Die Südwest-Front 1915-1918 in 
Bildern - Dall'Ortles all'Adriatico. Immagini 
del fronte italo-austriaco 1915-1918. Klos 
terneuburg, Wien, Mayer, 1993. 216 p. ill. Az 
Ortlestől az Adriáig. A dél-nyugati front, 
1915-1918 - képekben. A Kötschacli-
Mauthen-i múzeum kiállítása. Magyar vo
natkozásokkal. 

13- Kiss Zoltán: A katonák velünk élnek. - Új 
Honvédségi Szle. 1993. 5. 85-90. Kiállítás 
Keszthelyen az Oroszországban elpusztult 
zalai honvédek emlékére. 

14. Makai Ágnes: Kitüntetések. - Pannon 
enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Bp. 
Pannon K. 1993. 202-203. 

15. Kenyeres Dénes: A Katonai Mária Terézia 
Rend és a kolini csata. - Militaria modell 
magazin. 1993. 2. 7. 

16. Kenyeres Dénes: A szenttamási emlékérem. 
- Militaria modell magazin. 1993- 1. 20. 

17. Kenyeres Dénes: Az olaszországi Magyar 
Légió és a Honvéd Emlékérem. - Militaria 
modell magazin. 1993. 3. 7. 

18. Galván Károly: Magyar hadviseletek. -
Pannon enciklopédia. A magyarság kézi
könyve. Bp. Pannon K., 1993- 201-202. 

19. Battledress. The uniforms of the World's 
great armies 1700 to the present. Ed. by I. T. 
Schick. London, Artus Books, 1993. 256 p. ill. 

30. Tasov, Taso V.: Bolgár katonai temetők és 
emlékművek Magyarországon. = Bulgarian 
Military Review, Magyar Honvéd, Új Hon
védségi Szemle '93- Különkiadás [Kiad.] 
Bolgár Közt. Honvédelmi Min., Magyar Közt. 
Honvédelmi Min. Bp. Zrínyi, 1993- 65-68. 

Tábori egyenruhák. Egyenruhák a világ nagy 
hadseregeiben 1700-tól napjainkig. Magyar 
vonatkozásokkal. 

20. Steiner, Jörg C, Ortner, M. C: Uniformen-
Handbuch. Der gesamten Bewaffnete Macht. 
Vienna, Edition S [und] H, 1993. 170 p. ill. -
(Militärhistorische Themenreihe, Bd. 7) A 
monarchia haderőinek egyenruhái. Kézi
könyv. 

21. Seres Gyula: Második világháborús német 
egyenruhák a Hadtörténeti Múzeum gyűj
teményéből. = Militaria modell magazin. 
1993. 3- 14-16. 

22. Bene János: Vattay Antal altábornagy 
köpenye. = Szabolcs-szatmár-beregi szle. 
1993. 4. 404-408. Jósa András Múzeumban. 

23- Bertényi Iván: Új magyar címertan. 2. bőv. 
és jav. kiad. Bp. Maecenas K. 1993 124 p. ill. 
(Maecenas történelem könyvek) 

24. Gömbös Tamás: A szerzetes és lovagrendek 
címerei és viseletei. A protestáns egyházak 
jelképei, a szentek jelképes ábrázolása 
címerekben. Bp. Teller K. 1993. 206 p. 20 t. 
ill. 

25. MILPHILA'93. Festschrift zur Rang-III-
Briefmarken-Ausstellung. 12-14. November 
1993 Wien Carl-Kaserne. Wien, HSV-Wien 
Sekt. Philatelie [etc.], 1993. [ca 80] p. ill. 
Emlékkönyv az 1993-as bécsi katonai 
bélyegkiállítás tiszteletére. Magyar vonat
kozásokkal. 

26. Bak József: A münzheni Deutsches Museum 
hajómodell-gyűjteménye. - Haditechnika. 
1993. 3. 44-48. 

27. Szijj Jolán: Hetvenöt éves a Hadtörténelmi 
Levéltár. A szó elrepül, az írás megmarad. -
M. honvéd.1993.47. 40-41. 

28. Szijj Jolán: A cs. és kir. Hadsereg
főparancsnokság (AOK) hivataltörténete. 
1914-1918. = Hadtörténelmi közi. 1993- 1. 
61-73. 

29. Fekete Lajos: A hódoltság török levéltári 
forrásai nyomában. [Kiad. Körösi Csorna 
Társaság, M. Tud. Akadémia Könyvtára]. Bp. 
MTAK, 1993. 484 p. (Budapest Oriental 
Reprints, Series A 6) 

31. Koós Ottó: A m. kir. „Szent István" 3. 
honvéd gyalogezred története és hősi 
halottainak emléktábla avatása. = Hadak út
ján. 1993. 430. 16-17. 

32. Ravasz István: Emlékműavatás a Felvi
déken, (A második világháborúban hősi 

Művészetek, nyelvészet 
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halált halt katonáknak.) = Hadak útján. 1993. 
428. 7. 

33. Ravasz István: Emlékmű. Verecke híres 
útján. = Palócföld. 1993. 5. 500-505. 

34. Karács Zsigmond: Földesi katonalevelek a 
második világháborúból. Bp. ELTE Magyar 

Nyelvtud. Int., 1993. 95 p. (Magyar cso
portnyelvi dolgozatok, 57) 

35. Magyar katonadalok. 99 magyar katonadal, 
Szerk. Károssy Csaba. Szombathely, Oskar K., 
1993. 120 p. (A múlt idők nótáskönyve,2) 

II. A HADTÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

A hadtörténetírás kérdései, tudományos élet 
36. Borzsák István: A hellenisztikus történetírás 

műhelyéből. 6. Hérodotostól Anonymusig. = 
Antik tanulmányok. 1993. 1-2. 83-101, 

37. Györffy György: Krónikáink és a magyar 
őstörténet, Régi kérdések - új válaszok. Bp, 
Balassi K., 1993. 237 p. 

38. Veszprémy László: Anonymus gestájának 
néhány hadtöténeti vonatkozása, a) Hon
foglalás és hódítás Anonymusnál. b) A ballista 
előfordulása Anonymusnál. A számszeríj 
használatának kezdetei Magyarországon. = 
Hadtörténelmi közi. 1993. 2. 3-19. 

39- Középkori históriák oklevelekben 1200-
1410. Vál., bev., jegyz. Kristó Gyula. Szeged, 
1992. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 
1.) Ism.: Veszprémy László: Középkori no
vellák. = Aetas, 1993. 1. 170-172. 

40. Kanyar József: Eredmények a Mohács utáni 
történetírásban. = Somogy. 1993. 2. 59-61. 

41. Ács Tibor: A sziszeki csata 1593. Tudo
mányos tanácskozás, Zágráb-Sziszek, 1993-
június 17-18. = Hadtörténelmi közi. 1993. 4. 
190-192. 

42. „Mars haragos dobja s trombita felzörget" -
Irodalomtörténészek IV. Országos Zrínyi-kon
ferenciája, Nagykanizsa, 1993. április 28-30. = 
Irodalomismeret. 1993. 1-2. 3-67. 

43. Köpeczi Béla: Histoire des Revolutions de 
Hongrie. = A tudomány szolgálatában. Em
lékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. 
Bp. MTA Történettud. Int., 1993. 176-196. 
Hága, 1739. 

44. Zachar József: Bercsényi Miklós és kora. 
Történettudományi konferencia, Hódmező
vásárhely, 1993- október 8-9. • Hadtör
ténelmi közi. 1993. 4. 192-196. 

45. Mészáros Lázár emlékezete. Az 1991. 
március 13-ai tudományos ülésen elhangzott 
előadások. [Szerk. Kőhegyi Mihály és Merk 
Zsuzsa]. Baja, [s. n.], 1993. 72 p. [1] t. (Bajai 
dolgozatok, 8) írták: Urbán Aladár, Ács Tibor, 
Varsányi Péter István, Hermann Róbert et al. 
Ism.: Lenkefi Ferenc. = Hadtört, közi. 1993. 3. 
150-151. 

46. Görgey emlékülés. Tudományos emlékülés 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, Görgei 

Artúr születésének 175. évfordulóján, 1993. 
január 28-án. = Századok. 1993. 1. 147-150. 

47. Horváth Miklós: „Az igaz ügy örökre veszve 
nem lehet". = M. honvéd, 1993. 5. 10-11, 
Tudományos emlékülés Görgey Artúr szü
letésének 175. évfordulójára. Hadtörténeti In
tézet és Múzeum, 1993. január 28. 

48. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés a két 
háború között. = Történelmi szle. 1993. 3—4. 
204-241. 

49- Kosáry Domokos: A Görgey kérdés 1945 
után. = História. 1993. 3. 16-20. 

50. Egri Magdi: Tudományos emlékülés a 
Hadtörténeti Múzeumban. = M. honvéd. 
1993. 21. 40. Buda visszafoglalása, 1849. 

51. Hradec Králové - Köriiggrätz, 1866-1990. 
(Hrsg.) Tibor Hochsteiger. Praha, 1993. 421 p. 
Nemzetközi tudományos tanácskozás anyaga, 
Prága, 1991. június 6-8. Ism.: Zachar József. = 
Hadtörténelmi közi. 1993. 4. 175-178. 

52. Horváth Miklós: Emlékeztek... 1993. január 
8-án, a doni tragédia 50. évfor-dulójának 
emlékére ünnepséget rendeztek a Had
történeti Múzeumban. = Hadak útján. 1993. 
427. 8-10. 

53. Horváth Miklós: A magyar 2. hadseregre 
emlékeztünk. - M. honvéd. 1993. 2. 12-14. 

54. [A Magyar Történelmi Társulat és a Magyar 
Ellenállók Szövetsége 1993. február l-jén 
tartott „Magyar tragédia a Don-kanyarban" 
című emlékülésen elhangzott előadások.] = 
História. 1993. 3. 3-8. 

55. Ravasz István: Ötven éve történt. A leg
nagyobb páncélos ütközet. = M. honvéd. 
1993. 28. 40-41. Tudományos konferencia a 
kurszki csata 50. évfordulójára. 

56. Munkaszolgálat, polgári szolgálat, kényszer 
és önkéntesség című szimpóziumon 1992. 
június 5-én elhangzott előadások. [Szerk. 
Szafir György]. Bp. [s. n.], 1993. 47 p. Had
történeti Intézet és Múzeum és a Biz
tonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások 
Központja szervezésében. 

57. Kései főhajtás. Emlékünnepségek Hód
mezővásárhelyen 1991—1993- Összeáll. Kato
na Lajos. • A második világháború hód-

- 1 6 3 -



mezővásárhelyi áldozatai. Kiegészítő kötet. 
Hódmezővásárhely, Emlékbiz., 1993. - 163-
228. 

58. A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány 
kísérlete egy új hadsereg megszervezésére 
1945-ben. Szerk. Ravasz István. [Bp.] HVK 
Tud. Munkaszervezési Oszt., 1993- 185 p. 
Tudományos konferencia előadásai. Előszó. 
Rázsó Gyula. Megnyitó beszéd: Lőrinc Kál
mán. 

59. Móricz Lajos: Az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány és az új hadsereg kiépítése. Kon 
ferencia. Budapest, 1992. november 27. -
Hadtudomány. 1993. 1. 112-113. 

60. Ravasz István: Célok, álmok, remények... 
Törekvések egy új hadsereg megteremtésére 
1945-ben. = Új honvédségi szle. 1993. 5. 25-
29. Tudományos konferencia és emlékülés az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány által felállított 
hadseregről. 

61. „A katonai felsőoktatás reformja - 1993'' 
Konferencián elhangzottak gyűjteménye. 
[Bp.] HM Okt. és Tud. Főoszt., 1993. 188 p. 

62. Egri Magdi: A tisztképzés negyven éve. - M. 
honvéd. 1993- 42. 24-25. Tudományos ta
nácskozás, Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 

63. Büki Péter: Tudományos konferencia tiszt
képzésünk 1945 utáni évtizedeiről. » Új hon
védségi szle. 1993. 12. 57-63. 

70. Regan, Geoffrey: Döntő csaták. Ötven
három csata, amely Szalamisztól az öböl 
háborúig megváltoztatta a világot. Bp. 
Panem-Grafo, 1993. 270 p. ill. Eredeti címe: 
The Guinness book of decisive battles. 

71. Regan, Geoffrey: Hadászati balfogások. Bp. 
Panem-Grafo, 1993. 154 p. ill. Eredeti cím: 
The Guinness book of military blunders. 

72. Vörös Károly: A hadsereg és a hátország 
kérdéséhez. = A tudomány szolgálatában. 
Emlékkönyv Benda Kálmán 80. szüle
tésnapjára. Bp. MTA Történettud. Int., 1993-
323-329. 1740-1867. 

73. Harai Dénes: Katonai terek és gesztusok 
Magyarországon a XX, században. = Akad. 
közi. 1993. 3- különszám, 5-32. 

74. Kovács Jenő: Magyarország geopolitikai, 
geostratégiai dilemmái. = Társadalmi szle. 
1993. 1.80-85. 

75. Daróczy István: A honvédelmi igazgatás 
rendszere 1939-től napjainkig. = Akad. közi. 
1993. 4. különszám, 7-37. 

76. Winkler Gusztáv: Az európai kultúrkör 
hadművészete a kezdetektől a magyar hon
foglalásig. [Bp.] Sygnatura, 1993. 158 p. 8 t. ill. 

64. ,,Az 1956-os magyar forradalom helye a 
szovjet kommunista rendszer összeom
lásában". Az I99I. június 13-15-én Buda
pesten az Országos Széchényi Könyvtárban 
megtartott nemzetközi konferencia jegy
zőkönyve. [Kiad] Az 1956-os Magyar Forra
dalom Történetének Dokumentációs és 
Kutatóintézete; [Szerk. Békés Csaba . . . ] . Bp. 
1956-os Int., 1993. 155 p. 

65. Kozák Gyula: „A forradalmat a maga 
sokszínűségében mutassuk be." Oral History 
Archivum-56-os intézet. [Riporter:] Javor-
niczky István. - M. nemzet. 1993 158. 7. 

66. Repüléstörténeti konferencia 1993. [Szerk. 
Csáki Imre, Ladányi István, Zörgő Tibor]. [Bp.] 
Magyar Repüléstört. Társ., 1993. 182 p. 8 t. 
fol. ill. 

67. Zachar József: Erődítés és államvédelem. 
Nemzetközi tudományos ülésszak, Hradec 
Králové, 1993. június 9-11. - Hadtörténelmi 
közi. 1993. 4. 188-190. 

68. Gosztonyi Péter: Nemzetközi hadtörténész 
konferencia Ingolstadtban. = M. honvéd. 
1993. 41. 23. 1993 szeptember 13-16. 

69- Szakály Sándor Bezerédi díjas'. [Riporter:] 
Egri Magdi. = M. honvéd. 1993- 50.33-

77. Gál Sándor: Szuronyvítan a' gyalogság 
számára, t. i. a' puskának vífegyvergyanánti 
használata, gyalog és lovas ellen. Bp. 
Sygnatura K., 1993- 30 p. 2 t. Hasonmás kiad. 
Eredeti kiad. Pest. Kozma Vazul, 1848. 

78. Szabó Péter: A magyar gyalogság története, 
1920-1945. - Szent László a gyalogság 
védőszentje. Bp. MH Okt. és Kult. Anyag
ellátó Közp., 1993. 32-56. 

79. A losonci 23- gyalogezred a Don menti 
harcokban 1942-1943. [Kiad. a Nógrádi 
Történeti Múzeum és a Magyar Történeti 
Társulat Nógrádi Csoportja]. Salgótartján, 
Polár Stúdió K, 1993. 219 p. 18 t. ill. A doni 
áttörés 50. évfordulójára. 

80. Ságvári György: Vakmerőség és vitézség. A 
huszárság fényes évszázadai. = Világ 
szövetség. 1993 6. 12. 

81. A nyíregyházi huszárok hadinaplója. [... 
bev. tanulni, és jegyz. készítette Bene János]. 
Nyíregyháza, Jósa András Múz., 1993- 127 p. 
ill. (Jósa András Múzeum Kiadványai, 35) A II. 
Nyíregyházi Huszártalálkozó 1993- aug. 14-
15. tiszteletére. 4. huszárezred, 1941. jún. 27-
nov. 3. 

A hadművészet és a fegyveres erők története 
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82. Karaites Zsigmond: Hadik huszárok között 
Oroszországban. [Szöveget gondozta Bene 
János]. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum. 
1993. 22 p. ill. 

83. Domokos György: A magyar tüzérség XVI-
XVII. századi állapotának rövid áttekintése. 2. 
= Militaria modell magazin. 1993. 2, 22-23. 

84. Domokos György: Buda visszavívásának 
ostromtechnikai problémái. 1. Az ostrom 
előzményei és menete a döntés időszakáig. 2, 
Harcok a felmentő sereg ellen és a győzelem 
kivívása. = Hadtörténelmi Közi. 1993- 1. 3 -
60., 2. 43-95. 

85. Ágoston Gábor: Gunpowder for the sultan's 
army. New sources on the supply of 
gunpowder to the Ottoman Army in the 
Hungarian campaigns of the sixteenth and 
seventeenth centuries. • Turcica, Revue 
d'études turques. 1993. 75-96. Új források az 
ottoman hadsereg lőporellátásáról a 16-17. 

• századi Magyarország elleni harcokban. 
86. Csikány Tamás: Az 1848-49-es szabad

ságharc lovastüzérei. = Militaria modell ma
gazin. 1993. 2. 14-15. 

87. Csikány Tamás: A tüzérségi lőszer
utánpótlás rendszere és problémái 1848-
1849-ben. = Hadtörténelmi közi. 1993. 3. 46-
68. 

88. Büki Péter: 80 éve alakult a magyar királyi 
honvédtüzérség. = Új honvédségi szle. 1993-
5. 30-32. 

89. Imre Jenő: Nyolcvan éve született a magyar 
királyi honvédtüzérség. = M. honvéd. 1993. 8. 
42-43. 

90. Balia Tibor: A magyar királyi honvéd 
tüzérség, 1912-1914. = Hadtörténelmi közi. 
1993. 3. 18-45., 4. 43-75. 

91. Szattter Lajos: A 2. magyar hadsereg 
tüzérségének tevékenysége és anyagellátása. 
= Új honvédségi szle. 1993. 12. 15-22. 

92. Ucrain, Constantin et al.: Memoria 
documentelor. Fapte der arme ale artileristilor 
romani 1941-1945. Bucuresti, OID ICM, 1993. 
260 p. Dokumentumok a román tüzérség 
fegyvertényeiről 1941-1945. Magyar vanat-
kozásokkal. 

93- Bonhardi Attila: A magyar páncélos fegy
vernem kiépítésének története 1920-1945. = 
Szent Kristóf a harckocsizók védőszentje. Bp. 
M. Honvédség Okt. és Kult. Anyagellátó 
Közp., 1993. 27-50. 

94. Bíró Ádám: A páncélos fegyvernem meg
teremtésének kezdetei a Magyar Királyi 
Honvédségben - az LK-II és a FIAT 3000 B. -
Haditechnika. 1993. 2. 41-46., 3- 61-65. 

95. Pataky Iván: A magyar légoltalom 1917 és 
1945 között. = Új honvédségi szle. 1993. 9. 8-
17. 

96. Nagyrévi György: Légoltalom vigyázz!... -
Hadak útján. 1993. 430. 14-15. 1941. 

97. Béres Endre: Az erődítés elvei a két vi
lágháború között. = Akad. közi. 193. 1993. 7 -
19. 

98. Zakariás Zoltán: Bombázott vasúti 
pályaudvarok helyreállítása. - Új honvédségi 
szle. 1993. 1.58-62. 

99. Gellért Tibor: Magyar műszaki alakulatok 
1945. - A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kor
mány kísérlete egy új hadsereg megszer
vezésére 1945-ben. Bp. HVK Tud. Munka
szervezési Oszt., 1993. 62-84. 

100. Lengyel Endre: A m. kir. 20. honvéd hír
adózászlóalj. = Új honvédségi szle. 1993. 6. 
15-23. 

101. Lengyel Endre: A m. kir. 20. honvéd hír
adózászlóalj hazatérése. = Új honvédségi szle. 
1993. 7. 12-19. 

102. Horváth Csaba: A vállalkozások szerepe a 
2. magyar hadsereg felderítő rendszerében. = 
Új honvédségi szle. 1993. 10. 33-39. 

103. Sztvorecz András: Elektronikai felderítés és 
zavarás a századfordulótól napjainkig. = Új 
honvédségi szle. 1993. 2. 123-126. 

104. Mezősi Miklós: Nevezetes időjárási prog
nózisok a második világháborúban. = M. 
honvéd. 1993.35.30-31. 

105. Bősze Sándor: A magyar királyi 533. számú 
hadikórház-parancsnokság ügyeletes orvosi 
eseménykönyve, 1942. augusztus 9 - 1945. 
április 21. Forrásközlés. = Somogy megye 
múltjából. Kaposvár, 1993. 273-309. (Levéltári 
évkönyv, 24.) 

106. Nagy Zoltán: Tábori kórház a tűzvonalban, 
(Naplójegyzetek, 1943. január.) = Hadak út
ján. 426. 1993. 5-7. 

107. Imreit Pál: Második világháborús emlékek. 
[Bp.] Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 
1993. 209 p. Orvos alezredes visszaemlé
kezései. 

108. Hogya György: A m. kir. 7. honvéd tábori 
kórház története. Veszprém, Veszprémi 
Nyomda Rt,, 1993. I l l p. ül. 

109. Gibás Andor: A magyar légiforgalom és a 
titkos légierő kapcsolata. = Repüléstörténeti 
konferencia 1993. Bp. M. Repüléstört, Társ., 
1993. 21-30. 

110. Mnjzer Péter: A Magyar Királyi Honvéd 
Légierő, 1938-39. = Repüléstörténeti kon
ferencia 1993. Bp. M. Repüléstört. Társ., 1993. 
49-57. 

111. Pagáts Pál: Egy közelfelderítő század 
vázlatos története (1935-1941). = Aero his-
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toria. 1993. december, 22-28. IV. „Vörös 
Kakas" kövelfelderítő század. 

112. Horváth Csaba: A 2. magyar hadsereg 
közelfelderítő repülőszázadának működési 
rendszere. = Új honvédségi szle. 1993. 3. 33-
42. 

113. Szepesi József: In memoriam 2. repülő
dandár. = Új honvédségi szle. 1993. 12. 113-
117. 

114. Mészáros Gyula, Szekeres István: A légierő 
harci alkalmazása az Öböl-háborúban. Az 
Öböl-háború kulisszatitkai. [Bp.] HVK Tud. 
Munkaszerv. Oszt., 1993. 278 p. 

115. Kiss Álmos Péter: A katonai ejtőernyőzés 
kezdete. = Militaria modell magazin. 1993. 1. 
17-20. 

116. Fülöp Tibor: A magyar katonai ejtő
ernyőzés történetéből. - Új honvédségi szle. 
1993. 9. 82-88. 

117. Huszár János: Honvéd ejtőernyősök 
Pápán, 1939-1945. A Magyar Királyi „vitéz 
Bertalan Árpád' Honvéd Ejtőernyős Ezred 
története. Pápa j ó k a i Kör, 1993. 250 p. ill. (A 
pápai Jókai Kör kiadványa, 2) 

118. Huszár János: A magyar katonai ejtő
ernyőzés fénykora. 1942-1944. - Hadtör
ténelmi közi. 1993. 1. 74-96. 

119. Bokros Gábor: Az ,,E" akció. (Ejtőernyősök 
a második világháborúban). - Új honvédségi 
szle. 1993. 12. 97-99. 

127. Borosy András: Magyar harcosok és 
erkölcsi arculatuk a honfoglalástól az Árpád
ház kihalásáig. - Perlekedő évszázadok. 
Tanulmányok Für Lajos történész 60. 
születésnapjára. Bp. ELTE, 1993. 24-39. 

128. Zsoldos Attila: A várjobbágyi jogállás 
kialakulása. = Hadtörténelmi közi. 1993. 2. 
20-42. 

129- Szabó János: A magyar katonatársadalom 
újkori öröksége. = Hadtörténelmi közi. 1993-
4.118-146. 

130. Szauter Lajos: A tiszti értékrend ha
gyományai a magyar hadtörténelemben, a 
hadsereg és hivatásos állomány nemzeti-
történelmi jellegének néhány kérdése. -
Akad. közi. 1993. 2. különszám. 101-111. 

131. Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. A 
Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társa
dalmi és politikai története 1848-1918. Bp. 
Gondolat, 1993. 333 p. ill. Eredeti cím: 
Beyond nationalism. A social and political 
history of the Habsburg officer corps... Ism.: 
Szakály Sándor. = Hadtörténelmi közi. 1993-
4. 179-180. 

120. Sáray Bertalan: Az ejtőernyős fegyvernem 
újjászervezése a második világháború után. = 
Új honvédségi szle. 1993. 7. 73-78. 

121. Bak József: Hozzászólás Csonkaréti Károly 
az Osztrák-Magyar Monarchia haditenge
részetének hadműveletei az első világ
háborúban. Összesítések, táblázatok című 
írásához. (1992. 4. sz.) » Hadtörténelmi közi. 
1993.4. 160-173. 

122. Juba Ferenc: A magyar tengerészet a 
második világháboríiban. Kaposvár, Magy. 
Nemz. Tört. Társ., 1993. 86 p. ill. (Magyar sors 
1944-1957. 3. Dokumentumkötet) 

123. Kubiuyi Ferenc: A katonapolitika regénye. 
Thousand Oaks, Magyarok Vasárnapja, 
Malomfalvi K. 1993- (Miskolc, Gazdász ny.) 
315 p. 

124. Keseríí István: A háború utáni magyar 
határőrség történetének első szakasza 1945— 
1946. - A debreceni Ideiglenes Nemzeti 
Kormány kísérlete egy új hadsereg meg
szervezésére 1945-ben. Bp. HVK Tud. Mun
kaszervezési Oszt., 1993. 85-118. 

125. Szakály Sándor: Magyar rendvédelem a 
dualizmus korában. = Új honvédségi szle. 
1993. 1. 15-18. A Rendőrtiszti Főiskolán 
tartott rendvédelmi konferencia. 

126. Kollár Nóra: A Budapesti Rendőr
főkapitányság története. - Rendészeti szle. 
1993. 11.45., 12.38-54. 

132. Szabó Mária: Tiszti műveltség és tiszt
képzés a század első felében. = „A katonai 
felsőoktatás reformja - 1993" konferencián 
elhangzottak gyűjteménye. Bp. HM Okt. és 
Tud. Főoszt., 1993. 133-139. 

133. Eszényi József: A két világháború között. 
Szociálpolitika a honvédségnél. - M. honvéd. 
1993. 43. 25. 

134. Perjés Géza: Hivatástudat és szakmaiság a 
két világháború közti tisztképzésben. = „A 
katonai felsőoktatás reformja - 1993" kon
ferencián elhangzottak gyűjteménye. Bp. HM 
Okt. és Tud. Főoszt., 1993. 125-132. 

135. Az ezred parancsnoki és tiszti állománya. 
Összeáll. Szabó Péter. = A losonci 23. gya
logezred a Don menti harcokban 1942-1943. 
Salgótarján, Polár Stúdió, 1993. 61-71. 

136. Szentistványi József: A m. kir. Gábor Áron 
Tüzérségi Hadapródiskola utolsó hónapjai. = 
Új honvédségi szle. 1993. 9. 79-81. 

137. Szakály Sándor: Erkölcs, politika és nem
zettudat a volt magyar királyi honvédség tisz
tikarában. - Katonaetika. Bp. Zrínyi, 1993. 
156-177. 

A katonaság és kiképzésének, nevelésének története 
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138. Szakály Sándor: Honvédségből - hon
védségbe. Tisztikar 1944-1945. " A debreceni 
Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új 
hadsereg megszervezésére 1945-ben. Bp. 
HVK. Tud. Munkaszervezési Oszt., 1993. 120-
127. 

139. Szabó János: Fejlődésmodellek a II. vi
lágháború utáni katonatársadalmakban. = 
Akad. közi. 1993. 4. különszám, 75-107. 

140. Szabó János: Az 1948-1990 közötti magyar 
katonatársadalom néhány szociológiai jel
lemzője. = Társadalomkutatás. 1993. 3. 46-64. 

141. Szabó János: A magyar katonai elit 
változásai a II. világháborútól napjainkig. = 
Akad. közi. 1993. 2. különszám, 127-194. 

142. Szabó János: Rákosi Mátyás katonái. (Té
nyek és adatok az 1948-1956 közötti magyar 
katonatársadalomról). = Akad. közi. 1993. 4. 
különszám, 109-133. 

143. Szabó JánQS: Kádár János katonái. (Té
nyek és adatok az 1956-1990 közötti magyar 
katonatársadalomról). = Akad. közi. 1993. 4. 
különszám, 135-175. 

144. Berki Mihály: Negyven év mundérban. 
Vázlatos kép a Magyar Néphadseregről 
(1948-1988.). = Új honvédségi szle. 1993. 3. 
90-97. 

145. Pataki István: A hadsereg újjászervezése 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
leverése után. - Új honvédségi szle. 1993- 10. 
füzet. 

146. Kiss Sándor: A honvédség személyi 
állományának helyzete 1956 után. = Uj hon
védségi szle. 1993.11. 100-103. 

147. Rázsó Gyula: Hadsereg és társadalom. = 
,,A katonai felsőoktatás reformja - 1993" 
konferencián elhangzottak gyűjteménye. Bp. 
HM. Okt. és Tud. Főoszt., 1993. 152-154. 

148. Takács Sándor: Magyar honvédetika. = 
Világszövetség. 1993. 6. 13. 

149. Aretin, Karl Otmar Fr. v.: Die Türkenkriege 
als Traditionselement des katolischen Europa. 
= Szomszédaink között Kelet-Európában. 
Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. szü-

159. Fehér József: A munkaszolgálat jogi alapjai 
és annak változásai. = Munkaszolgálat, pol
gári szolgálat, kényszer és önkéntesség című 
szimpóziumon 1992. június 5-én elhangzott 
előadások. Bp., 1993. 5-15. 

160. Rázsó Gyula: A kényszertoborzás tör
ténelmi áttekintése. = Munkaszolgálat, polgári 
szolgálat, kényszer és önkéntesség című 
szimpóziumon 1992. június 5-én elhangzott 
előadások. Bp. 1993. 3-4. 

letésnapjára. Bp. MTA Történettud. Int., 1993. 
55-61. 

150. Veszprémy László, Szabó Péter: Szent 
László, a gyalogság védőszentje, [Bp.] MH 
Okt. és Kult. Anyagellátó Közp. 1993- 56 p. 16 
t. ill. (Fegyvernemi szentek élete) 

151. Wehli Tünde, Bonhardt Attila, Éder 
Miklós: Szent Kristóf, a harckocsizók védő
szentje. [Bp.] MH Okt. és Kult. Anyagellátó 
Közp., 1993. 58, [8] p. [16] t. ill. (Fegyvernemi 
szentek élete) 

152. Varga József: Lelkészek a fronton. = Akad. 
közi. 1993. 4. különszám, 39-60. 

153. Varga József: Fegyvernemi napok, csa
patünnepek elé. - M. honvéd. 1993- 34. 14-
15. 

154. Szemelvénygyűjtemény az „Állampolgári 
és honvédelmi ismeretek" oktatásához. 4. 
[Összeáll. Szabó Mihály]. [Bp.] MH Okt. és 
Kult. Anyagellátó Közp. 1993. 85 p. írták: 
Borús József, Bona Gábor, Balázs József. 

155. Kottra Györgyi, Cs.: Nemzeti jelképeink, a 
katonai szolgálat szimbólumai. A katonai 
eskü. = Foglalkozásvezetői segédkönyv az 
állampolgári ismeretek oktatásához. Bp. MH 
Okt. és Kult. Anyagellátó Közp., 1993. 82-
107. 

156. Radev, Sztojan: A bolgár-magyar fegy
verbarátság emlékei Bulgáriában. = Bulgarian 
Military Review, Magyar Honvéd, Új Hon
védségi Szemle '93. Különkiadás. [Kiad.] 
Bolgár Közt. Honvédelmi Min., Magyar Közt. 
Honvédelmi Min. Bp. Zrínyi, 1993- 63-64. 

157. Gyurov, Alekszander: Az 1. bolgár had
sereg és a lakosság kapcsolata Dél-Ma
gyarországon 1945-ben. * Bulgarian Military 
Review, Magyar Honvéd, Új Honvédségi 
Szemle '93. Különkiadás. [Kiad.] Bolgár Közt. 
Honvédelmi Min., Magyar Közt. Honvédelmi 
Min. Bp. Zrínyi, 1993. 57-62. 

158. Ravasz István: Ne bántsd az ukránt! - Ne 
obüzsaj vengerszkih! .Ukrán-magyar kap
csolatok - fél évszázaddal ezelőtt. = M. 
honvéd. 1993. 21.41. 

161. Gosztonyi Péter: A magyar Golgota. A 
politikai megtorlások vázlatos története Ma
gyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb 
korrajzi történetek. Bp. Százszorszép K, 
1993. 296 p. [11] t. ill. 

162. Zólyomi József: Tanúvallomások a Ma-
dách-birtokon rejtőzködő Rákóczy Jánosról. = 
Palócföld. 1993. 5. 454-^65. 

163. Hermann Róbert: Megtorlás 1849-1850. = 
M. honvéd. 1993. 41, 40-41. 

A katonai jog, a háborús bűnök története 
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164. Bodoky Richard: Haynau különös te
metése. = Világszövetség. 1993. 8. 12. 

165. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai 
Magyarországon. Hivatalos jelentések és bírói 
ítéletek alapján írta és kiadja Váry Albert 
koronaügyészhelyettes. 3. kiad. Bp. Hogyf. 
Ed., 1993. 172, [14] p. 1 t. 

166. Vörös könyv 1919. [Garmadába gyűjtötte, 
időrendbe sorolta, a varratszövegeket írta és a 
képeket válogatta Gerencsér Miklós]. La
kitelek, Antológia K., 503 p. ill. 

167. Katyni dokumentumok. = História. 1993. 
5-6. 40-41. Voprosi Istorii. 1993. 1. sz-ból. 

168. Kapronczav Károly: Katyn emlékezete. -
Somogy. 1993" 6. 72-77. 

169. Katiny. Válogatás a lengyel Jelcin-dosz-
sziéból. (Vál., bev.: Szabó Lajos Mátyás). -
Társadalmi szle. 1993. 6. 87-94. 

170. Sas Andor: A szlovákiai zsidók üldözése 
1939-1945. Pozsony, Kalligram K., 1993. 255 
p. Ism.: Karsai László Holocaust Romániában 
és Szlovákiában. - Aetas. 1993. 4. 236-241. 

171. Carp, Matatias: Holocaust Romániában. 
Tények és dokumentumok a romániai zsidók 
pusztulásáról - 1940-1944. Bp. Primőr K., 
[1993?]. 289 p. Eredeti cím: Cartea neagra -
Suferintele evreilor din Romania, 1940-1944. 
Ism.: Karsai László. - Aetas, 1993. 4. 236-241. 

172. Rahe, Thomas: Häftlingszeichnungen aus 
dem Konzentrationslager Bergen-Belsen. 
Hannover, Niedersächische Landeszentrale 
für politische Bildung, 1993 56 p. ill. Foglyok 
rajzai a Bergen-Belsen-i koncentrációs tá
borból. Magyar vonatkozásokkal. 

173. Vígh Károly: Megállni a történelem előtt. 
Az Auschwitzi jegyzőkönyv és Magyarország 
1944-ben. - M. nemzet. 1993. 4. 6. 

174. Ságvári Ágnes: A „végső megoldás" aktái. 
Beszélgetés a budapesti gettóról. [Riporter:] 
Halier Szilveszter. = M. nemzet. 1993. 14. 7. 

175. Szita Szabolcs: A magyarországi mun
kaszolgálat története a II. világháború idő
szakában. - Munkaszolgálat, polgári szol
gálat, kényszer és önkéntesség című szim
póziumon 1992. június 5-én elhangzott elő
adások. Bp. 1993. 16-25. 

176. Szita Szabolcs: Embermentés Sopron 
megyében 1944-1945. = Soproni szle. 1993. 
4. 393-, 401. 

177. Nagy Sz. Péter: Kasztner-dosszié. Zsidó-
mentő akció a német megszállás idején. = 
Köztársaság. 1993. 14. 60-64., 15. 61-65., 16. 
60-61, 63-64., 17. 60-64. 

178. Tímár Ede: Felkelés a varsói gettóban. 50 
éve történt. = A szabadság. 1993. ló. 8. 

179. Ötven éve fellázadt a varsói gettó. Róbert 
Péter: A reménytelenség lázadása. Karsai 

László: Egy harcos emlékezik. = M. hírlap. 
1993.90. 11. 

180. Edehnan, Marek: A varsói gettó az emberi 
méltóságért harcolt. Marek Edelman a felkelés 
utolsó élő vezetője emlékezik 1943. április 19-
ére. [Lejegyezte:] Ritecz Miklós. = Nép
szabadság. 1993. 89. 8. 

181. Kapronczav Károly: Gettólázadás. = Élet 
és tud. 1993. 18. 553-555., 19. 582-584. 

182. A történelem nagy perei. Törvény és 
hatalom. [Szerk. és közread.] Alexander 
Demandt. Bp. Holnap K., 1993. 266 p. Eredeti 
cím: Macht und Recht. Grosse Prozesse der 
Geschichte. Tanulmányok. A tartalomból: 
Zayas, Alfred-Maurice de: A nürnbergi per 
1945-1946. 

183- Szirmai Rezső: Fasiszta lelkek. Pszicho
analitikus beszélgetések a háborús fő-
bűnösökkel a börtönben. 2. bőv. kiad. Bp. 
Pelikán K, 1993. 299 p. Erős Ferenc és Karsai 
László tanulmányaival. 

184. Sipos Péter, Vargyai Gyula: Jogalkalmazás 
és alkalmazott történettudomány. (Történészi 
szakvélemény a m. kir. honvédség tábor
nokainak perújrafelvétele ügyében). - His
tória. 1993. 7. 34-35. 

185. Kik fizettek a „hideg napok"-ért? Be
szélgetés Mészáros Sándor újvidéki törté
nésszel. - Népszabadság. 1993 36. 8. 

186. Györkéi Jenő: A Jány-per története. Miért 
ítélték halálra a 2. magyar hadsereg első em
berét? - Köztársaság. 1993. 18. 6O-6I. 64-65., 
19. 60-63. 

187. Szakoly Sándor: Egy hadseregtábornok 
emlékezete - Jány Gusztáv vezérezredes. = 
M. honvéd. 1993. 6. 14-15. u.a. Hadak útján. 
1993. 427. 3-5. 

188. Szakály Sándor: Nem kért kegyelmet. = 
Heti Magyarország. 1993. 9. 26-27. Jány 
Gusztáv 

189- Kelenváry János László: Utolsó kato
navonat a Donhoz. Fél évszázaddal ezelőtt. 
(Egy emlékezés Jány Gusztáv rehabilitációs 
tárgyalásához). = Hadak útján. 1993. 431. 18-
19. 

190. Rada Tibor: Igazságszolgáltatás Jány ve
zérezredesnek. = Hadak útján. 1993. 431. 3-^í. 

191. Gosztonyi Péter: Jány Gusztávról ötven év 
után. = Világosság. 1993- 7. 71-80. 

192. Fejér László: Bűnös vagy áldozat? A 2. 
magyar hadsereg törzszászlós segédtisztje 
emlékezik Jány Gusztávra. [Riporter:] Györkéi 
Jenő. = Új Magyarország. 1993. 35. 13-, 36. 13-

193. Színai Miklós: A doni katasztrófa egyen
ruhás felelősei. Bárdossy: A vezérkar a német 
hadsereg nevében emel vádat ellenünk. = 
Népszabadság. 1993- 42. 17. 
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194. Marko György: Koncepciós perek a Hon
véd Légierő tisztjei ellen. 2. r. = Repülés
történeti konferencia, 1993. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 1993. 141-144. Tuba István szá
zados. 

195. Markó György: Munkaszolgálat 1950-1956 
között. = Munkaszolgálat, polgári szolgálat, 
kényszer és önkéntesség című szimpóziumon 
1992. június 5-én elhangzott előadások. Bp. 
1993. 26-32. 

196. Kassai László: „Népgazdasági munka" a 
Magyar Néphadseregben. = Munkaszolgálat, 
polgári szolgálat, kényszer és önkéntesség 
című szimpóziumon 1992. június 5-én el
hangzott előadások. Bp. 1993. 33-39. 

197. Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 
[Szerk. Horváth II* >lya et al.]. 2. Kúria teljes 
ülések. Vizsgálatok és vallomások. ,,Párt"-
ítéletek. Elvi határozatok. Az 56-os megtorlás 
iratai. Bp. Közgazd. és Jogi K, 1993- 895 p. 

198. Az MSZMP és a Nagy Imre-csoport. Kállai 
Gyula beszámolója, Dokumentumok. Vál. 
bev. Urbán Károly. = História. 1993. 8. 13-16. 

199. Popovics Gizella: Az Andropov-jelentés 
összekeverte volna a valóság elemeit? Az 
egykori PB és KB tagok szerint ők nem 
befolyásolták a Nagy Imre-perben ítélkező 
bíróságot. = M. hírlap. 1993. 11.8. 

200. Kiss József, Ripp Zoltán: „Mi inkább az 
elnapolás mellett vagyunk, minthogy enyhe 
ítéletet hozzunk most." Három dokumentum 

209. Sárhidai Gyula: Összegezés újabb adatok 
alapján az amerikai légierők magyarországi 
gépveszteségeiről. = Repüléstörténeti kon
ferencia, 1993. Bp, Repüléstört. Társ., 1993. 
59-69. 

210. Stark Tamás: A 2. magyar hadsereg vesz
teségeinek mérlege. = A losonci 23. gya
logezred a Don menti harcokban 1942-1943-
Salgótarján, Polár Stúdió, 1993. 43-48. 

211. Az ezred személyi veszteséglistája. Ösz-
szeáll. Szabó Péter. = A losonci 23. gya
logezred a Don menti harcokban 1942-1943. 
Salgótarján, Polár Stúdió, 1993. 61-71. 

212. Molnár József: AII. világháború gyöngyösi 
áldozatai. = Mátrai tanulmányok 1993- Mátra 
Múzeum tanulmánykötete. Gyöngyös, Mátra 
Múz., 1993. 119-141. 

213. A második világháború és a fasizmus 
hódmezőváráshelyi áldozatai. Kiegészítő kö
tet. Kései főhajtás, Emlékünnepségek 
Hódmezővásárhelyen 1991-1993- [Szerk. 
Makó Imre, Katona Lajos], [Kiadja Emlék
bizottság a második világháború hódme
zővásárhelyi áldozatainak megörökítésére]. 

a Nagy Imre-per 1958. februári elhalasz
tásáról. = Társadalmi szle. 1993- 4. 82-95. 

201. Dikán Nóra: Az 1956-os forradalom utáni 
megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
dokumentumai. 1/2. A mátészalkai járás. 1/3. 
A fehérgyarmati járás. 1/4. A kisvárdai járás. 
Níregyháza, Jósa András Múzeum, 1993- 4 db. 
(453, 496, 400 p.) 

202. Szokács László: Hetvenhét nap a halál 
pitvarában. = Palócföld. 1993. 2. 206-213. A 
pásztói híd felrobbantói Ç1957. dec. 8.) 

203. Sortüzek 1956 [... A kormány meg
bízásából készítette a Tényfeltáró Bizottság]. 
[Szerk. Kahler Frigyes] [Kiad. Igazságügyi 
Minisztérium], -Lakitelek, Antológia K., 1993. 
212 p. 

204. Szepesi József: A tiszakécskei sortűz. = M. 
honvéd. 1993. 19. 40. 

205. Fejér Dénes: Bűn - bűnhődés nélkül? 
Hajtóvadászat a HM előtt, '56. [Riporter:] 
Bános János. = M. fórum. 1993. 4. 13-

206. Berki Mihály: Ami a Nap TV adásából és a 
„Sortűz a HM előtt" című könyvből kimaradt. 
- M. honvéd. 1993. 8. 44-45. 

207. Berki Mihály: Pufajkások. [Bp.] [M. Fórum 
K], 1993- 157 p. (Magyar Fórum könyvek) 

208. „Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni!" 
Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők 
visszaemlékezéseiből. [Szerk. Kozák'Gyula és 
Molnár Adrienne]. Bp. Századvég K, 1956-os 
Int. 1993. 356 p. C56) 

Hódmezővásárhely, Emlékbiz., 1993- 228 p. 
[50] t. ill. 

214. Madaras Jenő: Hamvazószerda. Műegye
temisták a drezdai tűzviharban. A műegye
temisták 1944. decemberi kitelepítésének és 
drezdai, majd bajorországi viszontagságainak 
története egy szemtanú élményei alapján. 
[Bp.] Mikes K., 1993. 223 p. ül. 

215. Kovács Mihály: Negyvenezer magyar 
levente kálváriája a második világháború 
végén. Napló 1945. február 16-tól 1946. május 
14-ig. Bp. Orsz. Ped. Kvt. és Múz., 1993. IO6, 
[6] p. ill. 

216. Kocsis Elemér: Magyar egyetemi hallgatók 
odisszeája 1944-45-ben. = Valóság. 1993. 9. 
68-84. 

217. Fomin, Vitalij Ivanovič: Kettős rabságban. 
1. Magyar hadifoglyok a szocializmus illú
ziójának béklyóiban. 2. Miként dicsérte 
Rákosi Horthyt, avagy mi történt a „Magyar 
Légióval"? - Új Magyarország. 1993. 37. 16., 
49. 16. 

218. Gáspár János: Szándék és valóság. Meg
hiúsított hadifogolyálmok hazájuk felsza-

Veszteségek, a hadifogság története 
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badításában való részvételéről. = A debreceni 
Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új 
hadsereg megszervezésére 1945-ben. Bp. 
HVK Tud. Munkaszervezési Oszt.. 1993. 141-
150. 

219- Tarcai Béla: Piros volt a parolim. 
Hadifogságom naplója 1944. október - 1946. 
április. Miskolc, Felsőmagyarország K., 1993. 
101 p. [311. ill. 

220. Varga Lajos: Népek, nemzetek deportálása 
a Szovjetunióban, 1937-1944. - História. 
1993.8.11-12. 

221. Szebeni Ilona: Haza fogunk menni. Kény
szermunkán a Szovjetunióban. 1944-1949. 
Debrecen, Piremon, 1993. 444 p. ill. 

224. Bull, Stephen: Évszázadok fegyverei. A 
támadó- és védőfegyverek világtörténete. 
[Bp.] Corvina K, 1993. 223 p. ill. Eredeti cím: 
An historical guide to arms and armour. 

225. Temesváry Ferenc: Fegyverek és fegy
veripar. - Pannon enciklopédia. A magyarság 
kézikönyve. Bp. Pannon K, 1993. 204-207. 

226. Ittzés Dániel, Ivasivka Sarolta: Adatok 
Toldi Miklós fegyvereinek történetéhez. -
Irodalomismeret. 1993. 1-2. 53-58. 

227. Pulszky Gábor: „Fegyvert vitézeknek... '. 
A „Szigeti veszedelem" fegyverkatalógusa. -
Irodalomismeret. 1993. 1-2. 50-52. 

228. Kedves Gyula: A szabadságharc fegyverei. 
- Haditechnika. 1993. 2. 46-50., 3. 49-51. 

229. Bonhardt Attila, Sárhidai Gyula, Winkler 
László: A Magyar Királyi Honvédség fegy 
verzete. [Bp.] Zrínyi K, [1993.] 475 p. ill. Ism.: 
Pataky Iván: Könyv a magyar királyi 
honvédség fegyverzetéről. - M. Polg. Véd. 
1993. 12. 15. 

230. Myatt, Frederick: Korszerű kézifegyverek. 
Bp. Zrínyi K, 1993. 235 p. ill. Eredeti cím: 
Modern small arms. Történeti visszatekin
téssel. 

231- Winkler Gusztáv: A harci kocsik fejlődése 
és alkalmazása. = Militaria modell magazin. 
1993. 3. 22-23. 

232. Keresztes Lajos: A német páncélos fegy
vernem legfontosabb fegyverei a II. 
világháborúban. = Militaria modell magazin. 
1993. 2. 10-11, 3. 26-27. 

233. Bíró Ádám: A 44. M Tas magyar nehéz 
harckocsi terve 1943-44-ben. = Haditechnika. 
1993. 1.39-43. 

234. Bíró Ádám: A T-38 típusú könnyű harc
kocsi a Magyar Királyi Honvédség hasz
nálatában. = Haditechnika. 1993. 4. 65-71. 

235. Schmidt László: A Maus német óriás
harckocsi. - Haditechnika. 1993. 3. 57-60, 

222. Egyetlen bűnük magyarságuk volt. Em
lékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai ál
dozatairól (1944-1946). Dupka György 
közreadásában. Ungvár, Bp. Patent, Intermix 
K, 1993. 323 p. ül. 

223. Grif sekretnosti snat. Poteri Vooruzennyh 
Sil SSSR v vojnah, boevyh dejstviah i voennyh 
konfliktah. Moskva, Voenizdat, 1993. 416 p. A 
szovjet fegyveres erők vesztesége háborúban, 
hadieseményekben és fegyveres konflik
tusokban. Az 1956-os magyar események-
szovjet veszteségei: 397. p. 

236. Sárhidai Gyula: A Botond terepjáró 
tehergépkocsi. • Militaria modell magazin. 
I993.3.2O-2I. 

237. Schmidt László: A Thor 60 cm űrméretű 
német mozsár. - Haditechnika. 1993- 2. 5 3 -
57. 

238. Schmidt László: A Goliath kábel-távirá
nyítású robbantópáncélos a második világ
háborúban. - Haditechnika. 1993. 1. 43-46. 

239 Béres Endre: A műszaki zárás eszközei a 
két világháború között. - Akad. közi. 198. 
1993. 7-14. 

240. Schmidt László: A 43. mintájú német 
üvegakna. - Haditechnika. 1993- 4. 52-53. 

241. Horváth Csaba: A Magyar Királyi Hon
védség rejtjelző eszközei 1940-42-ben. -
Militaria modell magazin. 1993- 3- 11-12. 

242. Vörös Béla: A magyar hadseregek táv
beszélőeszközei. 1. r., 1867-1945. = Hadi 
technika. 1993. 3. 65-71. 

243 Horváth János: Őrnaszádok tüzérségi 
felszerelése 1915-1945. - Haditechnika. 1993. 
1. 34-38. 

244. Horváth János: A német „zsebcsatahajók" 
kialakulása. - Haditechnika. 1993. 4. 61-64. 

245. Csonkaréti Károly: Mi rejlik a csatahajó 
gyomrában? = Élet és tud, 1993. 35. 1106-
1108. 

246. Vértes Endre: A Royal Navy repülőgép
hordozó flottájának kialakulása. 1. r. = Hadi
technika. 1993. 4. 54-61. 

247. Vértes Endre: A japán haditengerészet 
repülőgép-hordozói. » Haditechnika. 1993- 1. 
47-53., 2. 58-61. 

248. Vértes Endre: A japán haditengerészeti 
repülőegységek terminológiája. • Haditech
nika. 1993. 3. 52-56. 

249. Nahnm, Andrew: Repülő gépezetek. Bp. 
Park K, 1993. 62 p. 2 t. fol. ill. (Szemtanú) 
Eredeti címe: Flying machine. 

A haditechnika története 
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250. Grosz, Peter M. et al.: Austro-Hungarian 
army aircraft of World War One. Mountain 
View, Flyng Machines Press, 1993. 563 p. ill. 
Az osztrák-magyar hadsereg repülőgépei az 
első világháborúban. 

251. Winklenié Horváth Éva: Ahonnan egykor 
felszálltak... = Repüléstörténeti konferencia 
1993. Bp. M. Repüléstört. Társ., 1993. 31-40. 
Budapesti repülőterek az első világháborútól 
a második világháború végéig. 

252. Winkler László: Osztrák-magyar hadi
repülők az első világháborúban, = Repü
léstörténeti konferencia 1993. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 1993. 9-16. 

253- Winkler László: A Magyar Lloyd Repü
lőgép és Motorgyár repülőgépei az I. világ
háborúban. - Militaria modell magazin. 1993. 
1.6-7., 2.8-9. 

254. Horváth János: Az osztrák-magyar repü
lőgép-fedélzeti géppuskák különleges tölté
nyei 1914-1918. = Haditechnika. 1993. 2. 5 1 -
53. 

255. Gibás Andor: Az I. világháború utáni pol
gári és katonai lajstrom jelek összefüggései. = 
Repüléstörténeti konferencia 1993, Bp. M. 
Repüléstört. Társ., 1993. 41-48. 

Helytörténet, 

263- Preil, Arndt: Österreichs Schlachtfelder. 
Bd. 3-, Austerlitz 1805; Dresden 1813; Kulm 
1813; Leipzig 1813. Bd. 4., Trautenau 1866; 
Nachod 1866; Skalitz 1866; Königgrätz 1866. 
Graz, Weishaupt, 1993. 2 db. (143, 144 p.) ill. 
Ausztriai csataterek. Magyar vonatkozásokkal. 

264. Gaali Zoltán: A székely ősvárak története, 
mondája és legendája. 1-2. köt. Csíkszereda, 
Bp. Kriterion Alapítvány, Akad. K., 1993. 2 
db. ill, Hasonmás kiad. Eredeti kiad.: Bp. 
Makkay Zoltán Kvk., 1938. 

265. Soltész Erzsébet: Régi magyar várak - Alte 
ungarische Burgen. Bp. Helikon K., 1993- 76 
p. ill. 

266. Weithmann, Michael W.-, Die „Ungarn-
Fliehburgen" des 10. Jahrhunderts. Beispiele 
aus dem südbayerischen Raum. = Ungarn-
Jahrbuch. Bd. 20. Jg, 1992. München, Unga
risches Inst., 1993. 1-26. 10. századi ma
gyarok elleni mentsvárak. Példák a dél-bajor 
térségből. 

267. Fenyvesi László: A temesközi-szörénységi 
végvárvidék funkcióváltozásai, 1365-1718. = 
Studia Agriensia. 14. köt. 1993. 235-287. 

268. Abaúj-Torna vármegye katonai leírása. 
1780-as évek. [Szerk. és a kísérő tanulmányt 
írta Csorba Csaba], Miskolc, BAZ Megyei 

256. Koháry István: A vadászrepülők rávezetési 
rendszerének felépítése és működése Nagy-
Britannia légvédelmi rendszerében az 1940-es 
légicsata idején. = Akad. közi. 195. 1993- 45-
50. 

257. Kovács Ferenc: A Magyar Királyi Honvéd 
Légierőt Heinkel He 46-os gépeinek tör
ténete. = Aero história. 1993. december 29-
54. 

258. Punka György: Magyar Bf 109 gépek a 
repülőesemények tükrében. - Repülés
történeti konferencia 1993. Bp. M. Repülés
tört. Társ. 1993. 71-78. 

259- Dombi Lőrinc: Selyemkupolák. Fejezetek 
az ejtőernyő történetéből. [Bp.] Zrínyi, 1993-
130 p. ill. 

260. Szabó József: Magyar helikopter-szaba
dalom 1909-ből. = Új honvédségi szle. 1993. 
4. 153-155. 

261. Lajtai János: „Kamov Ka-26"-os helikopter 
a magyar katonai repülésben. = Repü
léstörténeti konferencia 1993. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 1993. 105-116. 

262. Simon László: A Mi-l-es helikopter. -
Repüléstörténeti konferencia 1993. Bp. M. 
Repüléstört. Társ., 1993. 95-114. 

vártörténet 

Levéltár, 1993. 195 p. Ül. (Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Levéltári füzetek, 33) 

269. Vöö József: Kilencszáz év - kövekben 
elbeszélve." A törökök prédára hányták egy 
Báta nevű város minden lakosát." [Riporter-.] 
Tóbiás Áron. = M. nemzet. 1993. 107. 7. 

270. Veress D. Csaba: A győri vár. Bp. Zrínyi, 
1993. 195 p. ill. 

271. Deák Varga Dénes: Hol rejtőzik Kaposvár 
vára? - Somogy megye múltjából. Kaposvár, 
1993. 31-46. (Levéltári évkönyv 24) 

272. Somogy megye a II. világháborúban. 
[Szerk, Szabó Péter, Szili Ferenc], Kaposvár, 
Somogy Megyei Levéltár, 1993. 539 p. ül. 
Szerzők: Szabó Péter, Bősze Sándor, Füzes 
Miklós, Szili Ferenc; előszó: Szakály Sándor. 

273- Zachar József: Potsdam - von Ungarn aus 
gesehen. • Potsdam. Staat, Armee, Residenz 
in der preussisch-deutschen Militär
geschichte: Frankfurt am Main, Berlin, Pro
pyläen, 1993. 75-88. Potsdam - Magyar
országról nézve. 

274. Lauschmann Gyula: Székesfehérvár tör
ténete. 1. köt. A honfoglalástól a török 
kiűzéséig, 895-1688. 2. köt. A török ki
űzésétől a 18, század végéig, 1688-1800. 

t Székesfehérvár, Székesfehérvár Város Levél-
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tára, 1993. 2 db. (202, 270 p.) ill. (Köz
lemények Székesfehérvár város történetéből) 

275. A királyi Szigetvár 1547. évi leltára. Egy 
évszázadon át kallódó forrás jelentősége 

276. Bóna István: A hunok és nagy királyaik. 
[Bp.] Corvina K., 1993- 274 p. ill. 

277. Fodor Pál, Hegyi Klára, Ivanics Mária: 
Török és tatár hódítók. [Bp] Kossuth, 1993. 
78 p. ill. (A világtörténelem nagy alakjai) 

278. Jónás Ilona, Sz.: A középkor nagy csá
szárai. [Bp.] Kossuth, 1993. 74 p. ill. (A világ
történelem nagy alakjai) 

279. Dolinay Gyula: Történelmi arczkép-
csarnok. Bp. Kassák K, 1993. 368 p. ill. 
(Magyar királyok és hősök arczképcsarnoka 
2) Hasonmás. Eredeti kiad. Bp. Szerző, 1886. 

280. Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek. Ma
rosvásárhely, Mentor K, 1993. 66 p. 16 t. fol. 
Ül. 

281. Heckenast Gusztáv: A Rákóczi-sza
badságharc tábornokai. (Életrajzi adattár.) - A 
tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda 
Kálmán 80. születésnapjára. Bp. MTA Tör-
ténetttud. Int., 1993. 163-174. 

282. Ács Tibor, Bencze László: Magyar hon
védelmi miniszterek 1848-1945. 1. - Új 
honvédségi szle. 1993- 1. füz. 1-24. 1848-
1918. 

283. Liptai Ervin, Szakály Sándor: Magyar 
honvédelmi miniszterek. 1848-1945. 2. - Új 
honvédségi szle. 1993. 2. füz. 1-27. 1918-
1945. 

284. Balogh Gyula: A vezérkar élén. - Új 
honvédségi szle. 1993. 6. 1-12. 1945-1993-

285. Nemeskürtv István: Attila. A hunok királya. 
- Élet és tud. 1993. 33. 1032-1034. 

286. Vékony Gábor: Az igazi Attila. - Világ
szövetség. 1993. 16. 11. 

287. Benda Kálmán: Bocskai István. 2. kiad. Bp. 
Századvég K, 1993 211 p. (Századvég 
biográfiák) 

288. Ács Tibor: Bolyai mint hadmérnök. - Élet 
és tud. 1993. 7. 212-215. 

289. Érni, P.: Küldönc volt a „rakétapápa". -
Létünk. 1993. 1. 18-19. Werner von Braun, 
Peenmünde 

290. Várkonyi Ágnes, R.: Comenius Európa 
békéjéről. - Szomszédaink között Kelet-
Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 
70. születésnapjára. Bp. MTA Történettud. 
Int., 1993. 63-74. 

291. Féja Géza: Dózsa György. Történelmi ta
nulmány. Bp. Aqua, 1993. 282 p. Hasonmás 
kiad. Eredeti kiad. Bp. Mefhosz, 1939. 

Szigetvár történetében. (Közread, és bev.) 
Pálffy Géza. = Hadtörténelmi közi. 1993. 3. 
74-100. 

292. Kenyeres Dénes: Egy tábori pap - kezében 
kereszttel. - M. honvéd. 1993- 4. 42-43. Er-
dőssy Imre - Branyiszkó, 1849. 

293 Bencze László. Milyen ember volt Ferenc 
Ferdinánd? - M. honvéd. 1993. 26. 40^41. 

294. Goebbels, Joseph: Napló. Részletek. (1943. 
április 18-1944. június 7.) - Valóság. 1993. 10. 
91-102. 

295. Ormos Mária: A Hitler-életrajz buktatói. 
Bp. História, MTA Történettud. Int., 1993. 27 
p. (História könyvtár. Előadások a törté
nettudomány műhelyeiből, 3) 

296. Ormos Mária: Hitler és a történelem. -
Kritika. 1993. 1. 14-15. 

297. Tomka Béla: A Hitler-jelenség és a har
madik birodalom uralmi rendszere. • Szá
zadok. 1993. 2. 312-331. 

298. Magvari Barna: Horthy István rejtélyes 
halálának, körülményei. - Somogy. 1993. 1. 
69-71. 

299. Szepesi József: Hogyan halt meg Horthy 
István? - M. honvéd. 1'993- 16. 42-43. 

300. Horthy Miklós. Dokumentumok tükrében. 
Közzéteszi H. Haraszti Éva. Bp. Balassi K, 
1993. 118 p. [8] t. ill. 

301. Pusztaszeri László: Horthy: Egy élet Ma
gyarországért. - Világszövetség. 1993- 17-18. 
8-9., 19. 10-11. 

302. Lukács, John: Horthy Miklós. 1868-1957. -
M. hírlap. 1993. 205. mell. II. 

303. Csonkaréti Károly: Horthy, a tengerész. 
Bp. Zrínyi, 1993. 135 p. 6 t. ill. 

304. Sipos Péter: Horthy Miklós az első vi
lágháborúban. - Történelmi szle. 1993- 1-2. 
79-100. 

305. Sipos Péter: Horthy Miklós, a kormányzó. 
- M. nemzet. 1993. 206. 10. 

306. Sipos Péter: Előportré a névadóhoz. 
Horthy Miklós a tengerésztiszt. = Világosság. 
1993. 6. 18-25. 

307. Magvari Barna: Horthy Miklós és a má
sodik világháború. 125 éve született a kor
mányzó. - Heti kis újság. 1993- 26. 5-6. 

308. Macartney, C. A.: Egy angol professzor 
beszélegetései Horthy Miklóssal. Részletek, 
[1.] Miért volna ő háborús bűnös? [2.] „Nem 
kedvelte az orosz stílust". - Élet és tud. 1993. 
36. 1128-1130., 37. 1160-1162. 

309. Gosztonyi Péter: Horthy az emigrációban. 
= M. nemzet. 1993. 204. 12. 

Életrajzok, megemlékezések 
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310. Gosztonyi Péter: Horthy Miklós szám
űzetésben (1944-1957). = Palócföld. 1993. 5. 
485-499. 

311. Tamási Tamás: Végtisztesség Kendereden. 
= Új Magyarország. 1993. 207. 1., 5. Horthy 
Miklós újratemetése. 

312. Hamvak hazája: Kenderes. Horthy Mik
lósról - a nyilatkozatok tükrében. = Új Ma
gyarország, 1993. 206. 13-14. 

313- Szabó József: A szabadságharc törté
netírója. = Új honvédségi szle. 1993. 8. 79-83. 
Horváth Mihály 

314. Held József: Hunyadi János pályája. = 
História. 1993. 1. 13-15. 

315. Vargyai Gyula: Álló és mozgóképek 
Kállay Miklósról. - M. nemzet. 1993. 87. 6. 

316. Pethő Tibor: Aki megkísérelte a lehe
tetlent. Emlékezés Kállay Miklósról, = M. 
nemzet. 1993. 89. 19. 

317. Zászlós Levente: Végtisztesség Kállay 
Miklósnak. = Új Magyarország. 1993. 88. 6. 

318. Font Márta: így élt Könyves Kálmán. Bp. 
Móra, 1993. 155 p. ill. (így élt) 

319. Kelemen Antal: A szétzilált szivárvány. Egy 
könyv, nem csak repülők részére. [Bp.] Orient 
Press, [19931. 214 p. 

320. Ács Tibor: Egy hadtudós bicentená-
riumához. = Új honvédségi szle. 1993- 12. 
100-103. Kiss Károly 

321. Ács Tibor: 200 éve született Kiss Károly 
honvéd ezredes. Legismertebb szava a hon
véd. = M. honvéd. 1993. 32. 40-41. 

322. Róbert Péter: 200 éve született Kiss Károly, 
a sokoldalú katona és tudós. = Új honvédségi 
szle. 1993. 8. 75-78. 

323. Kosáry Domokos: Klapka György és Duka 
Tivadar. - A tudomány szolgálatában. Em
lékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. 
Bp. MTA Történettud. Int., 1993. 319-322. 

324. Sipos Péter: „Hűséges szolgája az ő urá
nak." Lehár Antal (1870-1962). = História. 
1993. Plusz (11.) 3-6. 

325. Reisz T. Csaba: Lipszky János élete és 
munkássága. = Új honvédségi szle. 1993- 11. 
35-40. 

326. Makláry László: Egy kis háborús magán
történelem. = Akad. közi. 193- 1993. 117-124. 
Második világháborús visszaemlékezés, 
1942-1945. 

327. Horváth Miklós: A forradalom tábornoka. 
Maiéter Pál (1920-1958). = M. honvéd. 1993. 
23. 40., 24, 41. 

328. Horváth Miklós: Maiéter kontra Pongrátz, 
Pongrátz kontra valóság, = Új Magyarország. 
1993. 59. 9., 60. 13. 

329. Horváth Tamás, Ordódy György, Kulcsár 
Györgyi: Történetírás - kontra lakkművészeti 

koncepció. = Új Magyarország. 1993- 71. 7. 
Horváth Miklós „Maiéter kontra Pongrátz, 
Pongrátz kontra valóság c. cikkéhez, 

330. Gosztonyi Péter: „Mondom, tanú vagyok. 
Láttam." Különvélemény Pongrátzról és Ma
iéterről. = Új Magyarország, 1993- 97. 9. 

331- McCarger, James (Felix, Christopher): A 
titkos háború. Bp. Európa, 1993- 331 p. 
Eredeti cím: A short course in the secret war. 

332. Egy amerikai hírszerző Magyarországért, 
James McCarger, alias Christopher Felix Bu
dapestén. [Riporter:] Frech Magda. = M. 
nemzet. 1993. 129. 19. 

333. Józsa György: Moltke kapitány Pest-Budán 
1835-ben. = Hadtörténelmi közi. 1993. 2. 93 -
106. 

334. Nagy Imre. Egy magyar miniszterelnök. 
Összeáll, és szerk. Dér Ferenc. Pécs, Régió K., 
1993. 228 p. 

335. Umvin, Peter: Pusztából kiáltott szó. Nagy 
Imre és a magyar forradalom. [Bp.] Héttorony 
K, [1993?] 212 p. 

336. Hautzinger Gyula: Száz éve született 
Náray Antal. = M. honvéd. 1993. 48. 34-35. 

337. Szakály Sándor: A Koronaőrség utolsó 
parancsnoka. = M. honvéd. 1993- 39. 11. 
Pajtás Ernő (1896-1950). 

338. Ács Tibor: Petőfi, a közkatona. = Új hon
védségi szle. 1993. 5. 2-11. 

339- Bencze László: Ki volt Pilsudski marsall? 
Josef Mieczyslaw Pilsudski (1867-1935). = M. 
honvéd. 1993.23.41. 

340. Kapronczay Károly: Pilsudski. Diktátor 
vagy hazafi? = Élet és tud. 1993. 28. 874-876. 

341. Csikány Tamás: Psotta Móric honvéd 
ezredes. [Bp.] MH Okt. és Kult. Anyagellátó 
Közp., 1993. 32 p. [8] t. ill. (Vitézek, vár
kapitányok, hadvezérek, generálisok) 

342. Nagy László: Aki elbánt „konttyal, ka
lappal". = M. honvéd. 1993. 22, 40-41. Rá
kóczi György (1593-1648). 

343. Szakály Sándor: Erwin Rommel. Háború 
gyűlölet nélkül. = M. honvéd, 1993. 37. 24-
25. 

344. Ábrán László: A harcoló Lengyelország 
megtestesítője. = M. nemzet. 1993- 217. 7. 
Wladyslaw Sikorski 

345. Bokor Péter: Az utolsó győztes had
vezérünk Stromfeld, 1919. = Köztársaság, 
1993. 4. 58-62. 

346. Györkéi Jenő: A Horthy-korszak titkai. 
Stefán Valér és a Rongyos Gárda. = Köz
társaság, 1993. 10. 61. 64-65., 11. 60-64., 12. 
60-64. 

347. Kis András: A nemzeti haderő védel
mében. Emlékezés B. Szabó Istvánra. = Nép
szabadság. 1993. 72. 6. 
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348. Horváth András: Száz éve született. • M. 
honvéd. 1993. 12. 42-43. 
B. Szabó István (1893-1976). 

349- A koronatanú megszólal. Dr. Ostoros 
Gyula vallomása Sziklai Sándor haláláról. 
[Riporter:] Györkéi Jenő. - Új Magyarország. 
1993. 7. 8. 

350. Gosztoiiyi Péter: „Egy lépést se hátra". 
Sztálin - a hadvezér, a hadseregszervező. -
M. nemzet. 1993. 54. 10. 

351. Bodó László: Toldi Miklós. Legenda és 
valóság. [Bp.] MH Okt. és Kult. Anyagellátó 
Közp., 1993. 56 p. [16] t. ill. (Vitézek, 
várkapitányok, hadvezérek, generálisok) 

352. Fogarassy László: Tombor Jenő 
vezérezredes (1880-1946). - Palócföld. 1993. 
1. 92-105. 

353. Szakály Sándor: Néhány adat Ferjentsik 
Ottokár - később Tövisházy-Ferjentsik Ottó 
katonai pályafutásához. - M. honvéd. 1993- 1. 
37. 
Szakály Sándor. Még egyszer a honvédség 
(megbízott) főparancsnokáról. - M. honvéd. 
1993. 9. 37. 

360. Európa története. [Szerzők: Orosz István et 
al], [a kötet szerk. Gunst Péter], Debrecen, 
Csokonai K„ 1993. 432 p. [7] t. ill. 

361. Dnroselle, Jean-Baptiste: Európa népeinek 
története. [Bp.] Officina Nova, [1993]. 424 p. 
ill. 

362. Nagy László: Magyarország Európában. A 
honfoglalástól a közelmúltig. Bp. Honffy K., 
1993. 309 p. ill. 

363. Bogvay Tamás: Magyarország története 
távlatból. Kosáry Domokos előszavával. Bécs, 
Bp., München, Mérleg K., 1993. X, I68 p. 2 t. 
Eredeti cím: Grundzüge der Geschichte Un
garns. 

364. Pannon enciklopédia. A magyarság kézi
könyve. [Főszerk. Halmos Ferenc], Bp. Pan
non K, 1993. 630 p. ill. 

369. Göuczöl Enikő: A középkori Európa. 
[Szeged], Szent Gellért Egyházi K., 1993. 118 
p. ill. 

370. Lőrincz Barnabás: Westliche Hilftruppen 
im Pannonischen Heer. = Gedenkschrift 
István Hahn. Bp. ELTE, 1993. 76-86. (Annales 
Universitatis Scientianim Budapestinensis de 
Rolando Eötvös nominate. Sectio Historica, 
tomus 26) 

Előzmény: Kacsó Lajos interjúja Tövisházy-
Ferjentsik Ernővel. = M. honvéd. 1992. 47. 36. 

354. Szerdahelyi Pál: Egy tudós tábori lelkész 
emlékezete. In memoriam Urban Ernő (1908-
1943). - M. honvéd. 1993. 11. 42-43. 

355. Janosik József: Egy halk, szőke re
pülőtisztről... - Repüléstörténeti konferencia 
1993. Bp. M. Repüléstört. Társ., 1993. 147-
149. 
Vesztényi János 1907-1977. 

356. Adonyi Naredy Ferenc: Adalékok Vörös 
János életrajzához. [Riporter:] Egri Magdi. = M. 
honvéd. 1993. 46. 25. 

357. Skandalum. Magyar közéleti botrányok, 
1843-1991. Összeáll. Gerő András. Bp. T-
Twins K., 1993. 249 p. 
A tartalomból: Hermann Róbert: A „rend
őrminiszter" és a Zichy-gyémántok 27-54. p. 

358. Kenyeres Dénes: A vérvédő asszony. - M. 
honvéd. 1993. 5. 43. 
Zrínyi Ilona (1643-1703). 

359 Sárhidai Gyula, Török László: Zsámboki 
Dezső és Sallós Géza hősi halálának története 
- 49 év után - Repüléstörténeti konferencia 
1993. Bp. M. Repüléstört. Társ., 1993. 145-
146. 

365. Kerékgyártó Árpád: Magyarország emlék
napjai. [Előszó ... Gazda István ...] Bp. Keres
kedelmi K., 1993. XXXII. 712 p. (Tudo
mánytár, 23) 
Hasonmás kiadás. Eredeti kiad. Bp. Lauffer. 
1882. 

366. Horváth Csaba: Magyarország képes tör
ténete 1938-1992. Pécs, Prezident K., 1993. 
207 p. ill. (Ék sorozat) 

367. Szauter Lajos: Folyamatosság és meg-
szakítottság az újkori magyar hadtörté
nelemben. - Akad. közi. 1993- 4. különszám, 
61-74. 

368. Drágán, Josif Constantin: Istoria românilor. 
Bucuresti, Ed. Europa Nova, 1993. 335 p. ill. 
Román történelem. Magyar vonatkozásokkal. 

Nyugati segédcsapatok a pannóniai hadse
regben. 

371. Klein, Bohuš et al.: Vojenské dejiny 
Slovenska. 1. diel, Stručný načrj do roku 
1526. Bratislava, Ministerstvo Obrany SR, 
1993. 177 p. ill. 
Szlovák hadtörténelem. 1. köt. A kezdetektől 
1526-ig. Magyar vonatkozásokkal. 

III. AZ EGYETEMES ES MAGYAR HADTÖRTENELEM A KEZDETEKTŐL NAPIAINKIG 

A kezdetektől a XV. század végéig 
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372. Makk Ferenc: Magyar külpolitika, 896-
II96. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 
1993. 203 p. ill. (Szegedi Középkortörténeti 
Könyvtár, 2) 

373. Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a 
magyarság régmúltja 1301-ig. Szeged, Szegedi 
Középkorász Műhely, 1993. 299 p. Ül. 
(Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 3) 

374. Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. [Sajtó alá 
rend. a bevezetést és a jegyzeteket írta Engel 
Pál]. Bp. História, MTA Történettud. Int. 1993-
398. p. (História könyvtár. Monográfiák, 1.) 

375. Róbert Péter: II. András keresztes had
járata. • M. honvéd. 1993. 5. 42. 

376. Edward Balliol skóciai hadjárata, 1332-
1334. Részletek a lanercosti krónikából és a 
bridlingtoni kanonok gestájából. Ford. és 
sajtó alá rend. Kiss Andrea. Szeged, JATE 

382. Veszprémy László: Temesvár, 1514. július 
15. Mi volt a parasztháború igazi oka? = M, 
honvéd. 1993.29.40-41. 

383. Négyesi Lajos: Valóban így történt? A 
mohácsi csata. - M. honvéd. 1993- 39. 40-41. 

384. Stippan, Arnold: Türkenabwehr und ge
sellschaftliche Modernisierung im l6. Jahr
hundert. Zur Ausbildung einer neun Sozi
alstruktur in der kroatischen Militärgrenze. = 
A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv 
Benda Kálmán 80. születésnapjára. Bp. MTA 
Történettud. Int., 1993. 78-82. 
A török elleni védelem és a társadalmi mo
dernizáció a ló. században. 

385. Barta Gábor: Adalékok az 1543. évi török 
hadjárat történetéhez. = Hadtörténelmi közi. 
1993. 3. 3-17. 

386. Kis Péter, Pécsi: Exegeticon. Sajtó alá 
rend., a bevezetést és a jegyzeteket írta 
Bessenyei József. Bp. Akadémiai K, 1993. 155 
p. ül. (Új történelmi tár = Fontes minores ad 
históriám Hungáriáé spectantes 5) 

387. Zay Ferenc: János király árultatása. Kis 
Péter: Magyarázat. Bánffy György: Második 
János... török császárhoz menetele. [Ösz-
szeáll., a szöveget gondozta, ford., Bessenyei 
József]. Bp. Balassi K., 1993. 157 p. [3] t. fol. 
ill. (Régi magyar könyvtár. Források, 2) 

388. Sisak u obrani od turaka. Izbor grade 
1543-1597 = De Sisaciae arcis a turcis 
defensione... Za tisak priredili Jožo Ivanovič 
[etc.], uredio Josip Kolanovic. Zagreb. Arhiv 
Hrvatske [etc.], 1993- 772 p. (Monumenta 
Historica, 2) Sziszek török elleni védelme 
válogatott dokumentumok, 1543-1597. 

Történész Diákkör, 1993- 14 p. (Documenta 
historica, 10) 

377. Engel Pál: A török-magyar küzdelmek 
legrégibb fejezte? (Egy magyar lovag levele 
Rodoszról 13ó 1-ből.) = Szomszédaink között 

* Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser 
Emil 70. születésnapjára. Bp. MTA Törté
nettud. Int., 1993. 33-40. 

378. Rázsó Gyula: Mátyás király és Európa. = M. 
nemzet. 1993. 44. 10. 

379. Székely György: Sikerek és ellentmon
dások Mátyás két impérium elleni politi
kájában. • A tudomány szolgálatában. Emlék
könyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Bp. 
MTA Történettud. Int., 1993. 33-40. 

380. Róbert Péter: Fekete sereg - fekete sorsa. = 
Új honvédségi szle. 1993. 5. 90-92. 

381. Sokcsevits Dénes: Korbava, a horvátok 
Mohácsa, = Élet és tud. 1993. 49. 1546-1547. 

389. Dokument* o sisačkoj biči 1592-1598. Pri-
redio i preveo Josip Barbaric. Zagreb Povi-
jesni archív Sisak [etc.], 1993- 211 p. ül. 
A sziszeki csata dokumentumai, 1592-1598. 

390. Demény Lajos: A fejedelmi székely politika 
mérlege. = A tudomány szolgálatában. Em
lékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. 
Bp. MTA Történettud. Int., 1993. 133-140. 

391. Czigány István: Meddig tartott a tizen
ötéves háború? - Élet és tud. 1993. 32. 998-
999., 33. 1030-1031. 

392. Czigány István: 400 éve történt. Az „üres 
doboz" és a tizenötéves háború. = M. honvéd. 
1993.25.40-41. 

393- Niederkorn, Jan Paul: Die europäischen 
Mächte und der „Lange Türkenkrieg" Kaiser 
Rudolfs IL (I593-I6O6). Wien, Verl. der 
Österreichischen Akad. der Wissenschaften, 
1993. 559 p. (Archiv für österreichische 
Geschichte, Bd. 135) 
Az európai hatalmak és IL Rudolf császár 
„hosszú török háborúja", 1593-l606. 

394. Új bécsi tudósítások a tatai, veszprémi és 
palotai erődök és más helyek elfoglalásáról a 
kiváló Schwarzenberg gróf által, a szigeti erőd 
összeomlásáról és a Törökországban napról
napra erősödő hanyatlásról 1599- Ford. és a 
sajtó alá rend. Lévai Judit. Szeged, JATE 
Történész Diákkör, 1993. U p . (Documenta 
historica, 13) 
Eredeti cím: Awisi nuovi di Vienna... 

395. Iuanics Mária: A zsitvatoroki békéhez ve
zető út. Az 1599. évi béketárgyalások. = 
Történelmi szle. 1993. 3-4. 297-311. 

396. Sahin-Tóth Péter: A francia külpolitika és a 
Bocskai-felkelés. = A tudomány szolgála-
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tában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. 
születésnapjára. Bp. MTA Történettud. Int., 
1993. 124-131. 

397. Bethlen János; Erdély története, 1629-
1673. Bp. Balassi K., 1993. 669 p. 
Rerum Transylvanicanim libri quatuor ... ab. 
a. I629 usque ad a. 1663. História rerum 
Transylvanicanim ab. a. 1662-1663 ad a. 
1673. 

398. Bene Sándor; Adalékok Zrínyi Miklós téli 
hadjáratának történetéhez. - Hadtörténelmi 
közi. 1993. 3. 69-73. 

399. Bene Sándor: Adalékok Zrínyi Miklós téli 
hadjáratának történetéhez. - Somogy. 1993-
4. 54-58. 

400. Bene Sándor: ,Jöttem, láttam, s elme
nekültem...". Franz Friedrich Andtler gúny
irata Montecuccoliról. - Irodalomismeret. 
1993. 1-2. 36-39. 

405. Czigánv István; Időszerű-e ma Rákóczi? » 
M. honvéd. 1993. 36. 32-33. 

406. Balló István: Rákóczi zászlai alatt. - M. 
honvéd. 1993. 42. 31. 

407. II. Rákóczi Ferenc udvari palotás ezre
dének anyagi-szervezeti helyzete 1706-ban. 
(Közread, és bev. Bánkúti Imre.) - Had
történelmi közi. 1993. 3. 101-107. 

408. Balogh István; II. Rákóczi Ferenc Szabolcs 
és Szatmár vármegyében (1703. július-ok
tóber). - Perlekedő évszázadok. Tanul-

412. Sked, Alan: Der Fall des Hauses Habsburg. 
Der unzeitige Tod eines Kaiserreichs. Berlin, 
Siedler, 1993. 344 p. ill. 
Eredeti cím: The decline and fall of the 
Habsburg Empire 1815-1918. A Habsburg
ház hanyatlása. Magyar vonatkozáaokkal. 

413. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. 
[Hrsg. von Adam Wandruszka und Peter 
Urbanitsch], Bd. 6., Die Habsburger
monarchie im System der internationalen 
Beziehungen. 2. Teilband. Wien, Verl. Öster
reichischen Akad. der Wissenschaften, 1993. 
686 p. 
A Habsburg Monarchia, 1848-1918. 6. köt. A 
Habsburg Monarchia a nemzetközi kap
csolatok rendszerében. 

414. Bona Gábor: Március 15. Legyen nép
ünnep!» Élet és tud. 1993. 11. 323-325. 

415. Hermann Róbert: Csudáknak éve 1848-
1849. = Pannon enciklopédia. A magyarság 
kézikönyve. Bp. Pannon K., 1993- 164-166. 

401. Perjés Géza: A szertefoszlott remények: 
Kanizsa ostroma. = Irodalomismeret. 1993- 1-
2. 29-32. 

402. Nagy Levente: Zrínyi és Szalárdi, Kanizsa 
és Várad. = Irodalomismeret. 1993. 1-2. 33-
35. 

403. Tanulmányok a török hódoltság és a 
felszabadító háborúk történetéből. A 
szigetvári történész konferencia előadásai a 
város és a vár felszabadításának 300. 
évfordulóján. Szerk. Szita László. Pécs, Ba
ranya Megyei Levéltár, M. Tört. Társ. 
Déldunántúli Csop., 1993. 343 p. ül. 
írták: Szakály Ferenc, Nagy László, Varga J. 
János, Kalmár János, Sugár István et al. 

404. Szita László: Az 1687. évi török elleni 
hadjárat a haditudósítások tükrében. = So
mogy megye múltjából. Kaposvár, 1993. 47-
75. (Levéltári évkönyv, 24) 

mányok Für Lajos történész 60. születés
napjára. Bp. ELTE, 1993. 330-367. 

409. Szekffí Gyula; A száműzött Rákóczi. Bp. 
Holnap K., 1993. 371 p. 

410. Róbert Péter: Az utolsó tatárjárás Magyar
országon. - M. honvéd. 1993- 3. 43-
1717. osztrák-törökliáború. 

411. Békeszerződés Nagy-Britannia és az 
Egyesült Államok között. 1783- szeptember 3-
Ford. és sajtó alá rend. Kökény Andrea. 
Szeged, JATE Történész Diákkör, 1993. 13 p. 
(Documenta historica, 12) 

416. Hermann Róbert: Március 15. ünnepi be
szédvázlat. Bp. MH Okt. és Kult. Anyagellátó 
Közp. 1993.16 p. 

417. Hermann Róbert: 1849. március 15. Az 
első évforduló. - M. honvéd. 1993. 10. 42^Í3. 

418. Spira György: Az udvar és a forradalmas 
március. - Kritika. 1993. 3. 12-14. 
U.a. Világtörténet. 1993. ősz-tél. 31-34. 

419. Mink András: 1848. te csillag. Az újra le
játszott forradalom. = Beszélő. 1993- 10. 5-7. 

420. Március tizenötödike a polgári Magyar
ország születésnapja. Beszélgetés Katona 
Tamás történésszel. [Riporter;] Szunyogh 
Szabolcs. = Köznevelés. 1993- 10. 3. 

421. Gerő András: Március 15. Nemzeti sza
badságünnepünk kalandos történetéből. = 
Kritika. 1993. 3. 14-17. 

422. Baják László: Forradalmi rendetlenségek 
1848 tavaszán. - M. nemzet. 1993. 61. 13. 

423. Eötvös József: Az 1848-iki forradalom tör
ténete. Müncheni vázlat. Sajtó alá rend. a 
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bevezetőt és a jegyzeteket írta Gángó Gábor. 
Bp. Argumentum K., 1993. 208 p. (Eötvös 
József történeti és állambölcseleti művei) 

424. Urbán Aladár: Kossuth és Görgey 1848 
őszén. = Századok. 1993. 1-2. 37-69. 

425. Hermann Róbert: Görgei Artúr, a had
vezér. = Új honvédségi szemle 1993. 1. 100-
108. 

426. Szalay Elek visszaemlékezései 1848-49-re. 
Szalay Elek emlékirataiból, (Közread., bev.: 
Lenkefi Ferenc.) = Hadtörténelmi közi. 1993-
1.145-172. 

427. Kársa Ferenc: Szabadságharcos napló. „A 
körülöttem és velem 1848. és 1849. években 
történt események''. [Sajtó alá rend. Bona 
Gábor], Bp. Zrínyi, 1993. 381 p. 
Ism.: Hermann Róbert. = Hadtörténelmi közi. 
1993. 3. 142-146. 

428. A hatvani szabadcsapat névsora. (Közli:) 
Hermann Róbert. = Hadtörténelmi közi. 1993. 
4.147-159. 

429. Kedves Gyula: A 48, honvéd zászlóalj 
története az 1848-49-es szabadságharcban 
Budavár visszavételétől a feloszlatásáig. = 
Hadtörténelmi közi. 1993. 4. 3-42. 
1. rész: Hadtörténelmi közi. 1990. 2. sz. 

430. Spira György: A magyar negyvennyolc és 
a csángók. = A tudomány szolgálatában. Em
lékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. 
Bp. MTA Történettud. Int., 1993. 305-318. 

431. Felczak, Waclaw: Lengyel közvetítés az 
1848-49-es horvát-magyar konfliktusban. -
Tiszatáj. 1993. 12. 44-53. 

432. Kovács István: Isaszeg a lengyel hősökre 
emlékezik. [Riporter:] Kövesdy Zsuzsanna. = 
M. nemzet. 1993. 87. 11. 

433- Wysocki, Józef: Együtt a szabadságért 
1848-1849. Wysocki tábornok emlékiratai. A 
magyarországi lengyel légió részvétele az 
1848-as szabadságharc hadjárataiban. [... 
ford., jegyz, ellátta, bev. ... az életrajzi 
névmutatót írta: Kovács István]. Bp. Zrínyi, 
1993. 215 p. ill. 
Ism.: Lenkefi Ferenc. - Hadtörténelmi közi. 
1993. 4. 174-175. 

434. Edmund Slaski emlékirata és az erdélyi 
lengyel légió. Közread, és bev. Dora Kac-
nelson, Kovács István. = Hadtörténelmi közi. 
1993. 2. 138-175. 

435. Perger Gyula: Adatok Jelačic seregének 
rábaközi pusztításaihoz. (1848 októbere) » 
Soproni szle. 1993. 1. 67-70. 

436. Hermann Róbert: 1848. december 30. A 
móri ütközet. - M. honvéd. 1993. 52. 40-41. 

437. Bereznay László: A tavaszi hadjárat. = M. 
honvéd. 1993. 14. 44-45. 

438. Hermann Róbert: Buda ostroma, 1849. 
Okok és következmények. = M. honvéd. 
1993.20. 40-41. 

439. Hermann Róbert: Világos - 1849. A fegy
verletétel kérdései, = M. honvéd. 1993- 33. 
40-41. 

440. Hermann Róbert: Az átléphetetlen határ. = 
Új honvédségi szle. 1993. 10. 12-21. 
1849. október, alsó-ausztriai hadjárat. 

441. Hidasi I. Péter: Pacifikálás. Ferenc József 
hadserege Magyarországon, 1849-1859. = 
Történelmi szle. 1993. 3-4. 243-259. 

442. Gerő András: Hungarian political conflicts 
concerning the military question (1865-1868) 
= Gedenkschrift István Hahn. Bp. ELTE, 1993-
163-176. (Annales Universitatis Scientianim 
Budapestinensis de Rolando Eötvös nomi
nate. Sectio Historica, tomus 26) 
Magyar politikai konfliktusok a katonai kér
désre vonatkozóan (1865-1868). 

443. SzijjJolán: 1868. december 5. Megalakult a 
Magyar Királyi Honvédség. » M. honvéd. 
1993. 49. 40-41,, 50. 40-41. 

444. Majoros István: Sedan. A francia-porosz 
háború, 1870-1871. Bp. Zrínyi, 1993. 126 p. 
ill. 

445. Tunstall, Graydon A.: Planning for war 
against Russia and Serbia. Austro-Hungarian 
and German military strategies 1871-1914. 
New York, Columbia Univ. Press, 1993. VIII, 
373 p. (War and society in East Central 
Europe, vol. 3D. (Atlantic studies on society 
in change, No. 78). (East European mo
nographs, No. 374) 
Haditerv Oroszország és Szerbia ellen. 
Osztrák-magyar és német hadászat, 1871-
1914. 

446. Die Protokolle des gemeinsamen Minis
terrates der österreichisch-ungarischen Mo
narchie 1867-1918. Bd. 4 1883-1895. 
Bearb. von István Diószegi. Bp. Akad. K., 
1993. 810 p. 1 térk. t. ill. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisz
tertanácsának jegyzőkönyvei, 1883-1895. 

447. Ballá Tibor: Kémkedés a Monarchia ellen. 
= Élet és tud. 1993. 22. 678-680. 23. 712-714. 

448. Bencze László: Hosszú, forró béke. A 
szlávok megmentője, Oroszország. = Élet és 
tud. 1993. 41. 1288-1290. 

449. Bencze László: Hosszú, forró béke. Véres 
okkupáció. = Élet és tud. 1993. 42. 1333-
1335. 

450. Palotás Zoltán: Mi közünk volt Bosz
niához? = M. nemzet. 1993. 206. 17. 

451. Bencze László: Hosszú, forró béke. An
golok Egyiptomban. = Élet és tud. 1993. 40. 
1260-1262. 
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452. Bencze László: Hosszú, forró béke. 
Franciák Madagaszkáron. = Élet és tud. 1993. 
46. 1448-1450. 

453. Bencze László: Hosszú, forró béke. Fran
cia-kínai háború. - Élet és tud. 1993- 47. 
1478-1480. 

454. Bencze László: Hosszú, forró béke. Az 
olasz-abesszin háboríi. = Élet és tud. 1993. 45. 
1416-1418. 

455. Bencze László: Hosszú, forró béke. Kié 
legyen Szudán és Fashoda? = Élet és tud. 
1993.43.1364-1367. 

1914-1918/1919 
459. Ranchensteiner, Manfried: Der Tod des 

Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der 
erste Weltkrieg. 2. Aufl. Graz, Wien, Köln, 
Verl. Štyria, 1993. 719 p,, [81 térk, [32] t. ill. 
A kétfejű sas halála, Ausztria és Magyarország 
az első világháboríiban. 

460. Pataky Iván: Kalandok múltunkból. Kom-
mandóakció a Szuezi-csatorna mellett. - M. 
honvéd. 1993.30.40-41. 
1914-1915. 

461. SziJ/Jolán: A gorlicei áttörés. - M. honvéd. 
1993. 17. 42-43. 

462.' Schanmann, Walther, Schubert, Peter. 
Isonzó, 1915-1917. Krieg ohne Wiederkehr. 
Bassano del Grappa, Ghedina e Tassoti, 1993. 
229 p. ill. 
Isonzó, 1915-1917. Háború visszatérés nél
kül. Magyar vonatkozással. 

463- Liehe»i, Heinz v.: Krieg in den Alpen, 
1915-1918. Bd. 1-3. Augsburg, Weltbild Verl., 
1993. 3 db. ill. 
Háborti az Alpokban, 1915-1918. Magyar 
vonatkozásokkal. 

464. Makó Imre: Vásárhely a világhábortiban 
1914-1918. - Hódmezővásárhely története. 2. 
köt. Hódmezővásárhely, Önkorm. 1993- 865-
929. 

465. Barcsay László: A székely hadosztály. -
Militaria modell magazin 1993- I. 8-9. 

466. Rittinger Rudolf visszaemlékezel az I. 
világháborúra és az orosz hadifogságra. 
(Közread, és bev. Farkas Gyöngyi.) -
Hadtörténelmi közi. 1993. 3. 108-135. 

467. Seinprun, Jorge: Az októberi forradalom 
győzelme katasztrófa volt. = Nagyvilág, 1993. 
6-7. 652-656. 

468. Gosztonyi Péter: A Vörös Hadsereg. A 
szovjet fegyveres erők története, 1917-1989. 
[... egy fejezettel kiegészítette és az életrajzi , 
jegyzeteket írta Vargyai Gyula], Bp. Európa 
K., 1993. 421 p. ill. 

456. Bencze László: Hosszú, forró béke. 
Angolok a búrok ellen. - Élet és tud. 1993-
44.1381-1383. 

457. Bencze László: Hosszú, forró béke. Japán 
csapása Oroszországra, = Élet és tud. 1993. 
48.1511-1513. 

458. Róbert Péter: A balkáni háborúk. (1912-
1913). - Új honvédségi szle. 1993. 9. 95-99. 

Eredeti cím: Die Rote Armee. Geschichte und 
Aufbau der Sowjetischen Streitkräfte seit 

.1917. 
469. Robert Péter: A breszti béke mai szemmel. 

- Új honvédségi szle. 1993. 3. 103-106. 
470. Jeszenszky Géza: Angolok a Monarchia 

felbontásáról. - História. 1993. 1. 22-24. 
471. Fogarassy László: A Monarchia felbom

lása: az utódállamok háborúja egymás ellen. -
Világtörténet. 1993. ősz-tél, 60-63. 

472. Vargyai Gyula: Magyarország hadtör
ténete 1918. októbertől 1919. augusztusig, -
Új honvédségi szle. 1993. 8. 15-20. 

473. Szilassy Sándor: Forradalmi Magyarország, 
- Életünk". 1993- 11-12. 987-1001. 
1918-1922. 

474. Szarka László: A torzóban maradt for
radalom. 1918. október. - História. 1993. 7. 
13-14. 

475. Az őszirózsás katonai összeomlás het
venötéves fordulójára, (írta: rp.) = Hadak 
útján. 1993. 430. 12-14, 431. 11-13. 

476. Róbert Péter: Kísérletek Károlyi Mihály 
lejáratására. = Új honvédségi szle. 1993. 10. 
91-92, 

477. Vígh Károly: Hit - csupa illúzióval. - M. 
nemzet. 1993. 89. 23. 
Az 1918-as forradalomról. 

478. Szijj Jolán: 1918. október 31. Az új 
Magyarország, A vég és a kezdet. • M. 
honvéd. 1993.44.40-41. 

479. Szijj Jolán: Honvédő háború volt. = M. 
honvéd. 1993. 13. 42-43. 
Magyar Tanácsköztársaság. 

480. „Minden a miénkľ' Beszélgetés Hajdú 
Tibor történésszel. [Riporter:] Bóday Pál Péter. 
- M. hírlap. 1993. 66, mell. IV, 
A Tanácsköztársaságról. 

1918-1939 

481. Documents diplomatiques français sur 
l'histoire du Bassin des Carpates 1918-1932. 
Vol. 1, Octobre 1918-août 1919. Documents 
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rec. par Magda Ádám, György Litván, Mária 
Ormos. Bp. Akad. K., 1993. LXX, 864 p. [8] t. 
Ül. 
A francia diplomácia dokumentumai a Kár
pát-medence történetéhez. 1918-1932. 1. köt. 
1918 október-1919 augusztus. 

482. Vadász Sándor: Svéd diplomáciai jelen
tések (1918-1921). 1, ,,A magyaroknak ma
radó ország." 2. Kevés esély. = Élet és tud. 
1993. 38. 1192-1193., 39. 1226-1228. 

483- Svéd diplomáciai jelentések Magyar
országról (1918-1920). (Közli:) Vadász Sán
dor. = Világtörténet. 1993. tavasz-nyár, 39-69-

484. Kollányi Károly: A trianoni boszor
kánykonyha. Cikkek, tanulmányok. Bp. Krá
ter Műhely Egyesület, 1993. 144 p. 

485. Vecseklőy József: Nemzetgyilkossági kí
sérlet. Trianon (1919. Párizs). 3. kiad. La
kitelek, Antológia K,, 1993. 293 p. ül. 

486. Hegyes Zoltán: Trianon, avagy a béke ára. 
= Új Magyarország. 1993. 129. 16-17. 

487. Kardos József: Apponyi Albert Trianonja. = 
Világszövetség. 1993. 5. 9. 

488. Armata romána si Marea Unire. Contribute 
la realizarea Unirii si la consolidarea statului 
national. [Autori: Gheorglie I. Bodea, et al.] 
Cluj-Napoca, Ed. ,,Daco-Pressľ'. 1993. 384 p. 
ill. 
A román hadsereg és a nagy egyesítés. 
Magyar vonatkozásokkal. 

489. Lengyel Zsolt K.: Auf der Suche nach dem 
Kompromiss. Ursprünge und Gestalten des 
frühen Transsiivanismus, 1918-1928. Mün
chen, Verl. Ungarisches Inst., 1993. XII, 470 p. 
ill. (Studia Hungarica, 41) 
A kompromisszum keresése. A korai trans-
sylvanizmus eredete és formái, 1918-1928. 

490. Borbély József: A nyugat-magyatországi 
kérdés. = Heti Magyarország. 1993. 10. 26-
27., 11.26-27. 
1919-1921. 

491. Boronkai Szabolcs: A nyugat-magyar
országi események az osztrák sajtó tükrében. 
(1921, 8. 28.-1921. 9. 10.). = Soproni szle. 
1993. 3. 254-263. 

492. Fogarassy László: Tervek Nyugat-Magyar
ország osztrák annexiójának meggátlására a 
Bethlen-kormány hivatalába lépéséig. = Sop
roni szle. 1993. 4. 322-328. 

493- Lehár Antal: Egy katonatiszt naplója, 1919— 
1921. = História, 1993. Plusz (11.) 7-50. 
Eredeti cím: Erinnerungen. Gegenrevolution 
und Restaurationsversuche in Ungarn 1918-
1921, c. kötetből. 

494. Boroviczény Aladár: A király és kor
mányzója. A jegyzeteket és az utószót írta 

Pritz Pál. Bp. Európa, 1993. 486 p. [8] t. ill. 
(Emlékezések) 
Eredeti cím: Der König und sein Reichs
verweser. 

495. Sokcsevits Dénes: Az első Jugoszlávia. = 
Élet és tud.1993.15.456-458. 

496. ÁdámMagda: Hogyan került Horvátország 
és Szlavónia Szerbiához? = História. 1993- 4. 
20-22. 

497. Hóvári János: Csak a törököknek sikerült. 
Köztársaság az oszmán romokon. = Élet és 
tud. 1993.51. 1606-1608. 
1923. 

498. Romsics Ignác: A Magyar Királyi Hon
védség kialakulása (1919-1930). = Világ
szövetség. 1993. 4.13-14. 

499. Vargyai Gyula: Magyar döntési mecha
nizmus a két világháború között. = Új hon
védségi szle. 1993. 1. 19-23. 

500. Koestler, Arthur: Párbeszéd a halállal. Spa
nyol testamentum, [Bp.] Fabula, 1993. 239 p. 
Eredeti cím: Ein spanisches Testament. 

501. Bán D. András: Egy sajtómágnás sikertelen 
magándiplomáciája. Az angol-német meg
egyezési kísérlet kudarcához. = Jelenkor. 
1993. 2. 156-163. 
Lord Rothermere közvetítési kísérletei a II. 
világháború előtt. 

502. Firon András: így adta el a Nyugat 
Csehszlovákiát Hitlernek. = M. hírlap. 1993. 
226. 9. 

503. Malá vojna. Vojensky konflikt medzi 
Maďarskom a Slovenskom v marci 1939. 
Príspevky a materiály z konferencie v 
Michalovciach, 30, 3. 1993. Zostavil Ladislav 
Deák. Bratislava, Slovac Academic Press, 
1993. 98 p. 
A kis háború. Magyar-szlovák katonai 
konfliktus 1939 márciusában. Konferencia 
anyaga. 

504. Ravasz István: Magyar önkéntesek a finn
szovjet háborúban. = M, honvéd. 1993- 43. 
10-11. 

505. Kun Miklós: A Molotov-Ribbentrop-
paktum. = Köztársaság. 1993. 1. 67-69., 2. 67-
69., 3. 67-69., 4, 68-71, 

1939-1945 

506. Juhász Gyula: A lengyel kérdés a második 
világháborúban, = História. 1993- 5-6. 38-39., 
42. 

507. Ránki György: A világháború és a 
Szovjetunió gazdasága. = História. 1993. 3-
13-15. 

508. Lukács, John: A párviadal. A nyolc
vannapos párbaj Churchill és Hitler között, 
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1940. május lO.-július 31. Bp. Európa K, 
1993. 369 p. (8] t. ill. 
Eredeti cím: The duell. 10 may-31 July 1940. 
The eightday struggle between Churchill and 
Hitler. 

509. Török Bálint: A dicsőség vége. = M. 
nemzet. 1993. 170. 6. 
A brit külpolitikáról 1940 és 1944 között. 

510. Okváth Imre: Ötven éve történt. A „három 
nagy" első találkozója. Teherán, 1943. no
vember 28-december 1. - M. honvéd. 1993-
48. 40-41. 

511. Öluedi Ignác: Fordulat a második világ
háború menetében. Ötven éve történt Sztá
lingrádnál. - M. honvéd. 1993- 6. 42-43., 7. 
42-43. 

512. Ravasz István: A kettős sztálingrádi csata. 
Szövetséges hadseregek a Don térségében. -
Új honvédségi szle. 1993. 1. 24-27. 

513- Gosztonyi Péter: Sztálingrád bekerítettje 
Paulus vezértábornagy. - Népszabadság. 
1993. 43. 23. 

514. Horváth Csaba: Anglia és a „Supercharge'. 
- M. honvéd. 1993. 45. 40^íl. 

515. Patakv Iván: Ötven éve tötrént. Nápoly 
négy napja. - M. honvéd. 1993. 40. 40-41. 

516. Szász István: A halál 50 órája. - Köz
társaság. 1993. 5. 90-92. 
Ardennek,1944. 

517. Ravasz István: Május 9. - a béke napja. -
M. honvéd. 1993- 18. 40-41. 

518. Macartney, Carlile Aymler: Teleki Pál 
miniszterelnöksége 1939-1941. [Bevezetést és 
az utószót írta Csicsery-Rónay István]. Bp. 
Occidental Press, 1993- 290 p. 
Az October fifteenth. A history of modern 
Hungary 1929-1945 c műXIII-XIX. fejezete. 

519. Juhász Gyula: A második bécsi döntés. = A 
történész józansága. Bp. OSZK, 1993. 142-
160. 

520. Buzatu, Gheorghe: The diktat of Vienna 
in contemporary historiography. - Transyl-
vanian Review, 1993. 1. 66-75. 
A bécsi diktátum a jelenkori historiográfiában. 

521. Montgomery, John Flournoy: Magyaror
szág, a vonakodó csatlós. Bp. Zrínyi, 1993. 
245 p. 
Eredeti címe: Hungary, the unwilling satellite. 

522. Schönherr, Klaus: Magyarország Német
ország politikai és katonai számításaiban. = 
Hadtörténelmi közi. 1993. 1. 97-110. 

523. Hungarian economy and society during 
World War II. Ed. by György Lengyel. New 
York [etc.] Columbia Univ. Press, Atlantic 
Research and Publ., 1993. 284 p. ill. (East 
European Monographs, No. 362). (War and 

society in East Central Europe, vol. 29). 
(Atlantic studies on society in Change, No. 
74) 
A magyar gazdaság és társadalom a második 
világháború alatt. Szerzők: Lengyel György, 
Ránki György, Dombrády Lóránd, Szakály 
Sándor, Szabó Károly, Virágh László, Berend 
T. Iván, Stark Tamás. 

524. Dombrády Lóránd: A magyar könnyű
fegyverzet gyártása 1938 és 1944 között. -
Hadtörténelmi közi. 1993. 4. 76-117. 

525. Juhász Gyula. Határok, háborúk, béke. -
akadémikus Magyarország 1938-1945 közötti 
esztendeiről. [Riporter:] Daniss Győző. -
Népszabadság. 1993. 84. 27. 

526. Rév István: A kommunizmus szállás-
csinálója? - Népszabadság. 1993. 204. 12. 
A magyar politikai életről 1941 és 1944 
között. 

527. Ölvedi Ignác: Dokumentumok. (Magyar
ország hadbalépéséről 1940-1941-ből.) - Új 
honvédségi szle. 1993. 10. 22-32. 

528. Ölvedi Ignác: Sorsdöntő évek. = Új hon
védségi szle. 1993. 5. 98-104. 
Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a 
második világháborúban c. könyvének elem
zése. 

529. Ölvedi Ignác- Akarta-e Bárdossy a Szov
jetunió elleni hadbalépést? - M. nemzet. 1993. 
177. 16. 

530. Ölvedi Ignác: Vannak még fehér foltok? (A 
kassai bombázásról.) - Új honvédségi szle. 
1993.4.141-144. 

531- Fomin, Vitalij: A sárga sávok titka, avagy 
kik bombázták Kassát? = Új honvédségi szle. 
1993. 6. 9-14. 

532. Szakály Sándor: Magyarország katona
politikai helyzete a hadbalépéstől a 2. had
sereg kiszállításáig. - A második világháború 
és a fasizmus hódmezővásárhelyi áldozatai. 
Kiegészítő kötet. Hódmezővásárhely, Emlék
bizottság a második világháború hód
mezővásárhelyi áldozatainak megörökítésére, 
1995: 182-186. 

533. Szakály Sándor: A magyar királyi hon
védség 2. hadserege keleti hadszíntérre tör
tént kiküldésének előzményei, = A losonci 
23. gyalogezred a Don menti harcokban 
1942-1943. Salgótarján, Polgár Stúdió, 1993. 
13-25. 

534. Rázsó Gyula: Az 1942-i német haditerv 
hadászati problémái. = A második világ
háború és a fasizmus hódmezővásárhelyi 
áldozatai. Kiegészítő kötet. Hódmező
vásárhely, Emlékbizottság a második világ
háború hódmezővásárhelyi áldozatainak 
megörökítésére, 1993. 178-181. 
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535. Bernhardt Attila: Tájékoztató Magyarország 
felszereltségi és katonapolitikai helyzetéről, 
1942. december. = Hadtörténelmi közi. 1993. 
2. 176-190. 

536. Diószegi István: A doni katasztrófa a 
magyar hadtörténelemben. = História. 1993. 
3.3-4. 
A „Magyar tragédia a Don-kanyarban" c. 
emlékülés előadása. 

537. Dombrády Loránd: Egy vereség előjátéka. 
= História. 1993. 3. 5-6. 
A „Magyar tragédia a Don-kanyarban" c. 
emlékülés előadása. 

538. Nemeskürty István: Nemzeti létünk te 
metői. = História. 1993. 3. 7-8. 
A „Magyar tragédia a Don-kanyarban" c. 
emlékülés előadása. 

539. A doni katasztrófáról véleményem válto
zatlan. Nemeskürty István nyilatkozik a 
tábornokok felelősségéről. [Riporter:] N. 
Sándor László. = M. hírlap. 1993. 27. 9. 

540. Nemeskürty István: Hangos Don. A 2, 
magyar hadsereg. [Riporter:] Horváth Zoltán. 
= Heti világgazdaság. 1993- 4. 62-63. 

541. Vigh Károly: Áldozatok vagy hősök? = M. 
nemzet. 1993. 66. 22. 
A 2. magyar hadseregről. 

542. Czipott György: (Túl) csendes Don. = Heti 
kisújság. 1993.2. 11. 

543. Fáy István: Don-kanyar. (1942-1943.) = 
Hadak útján. 1993- 426. 3-5. 

544. Szabó Péter: Nagyapáinkra emlékezve. (A 
2. magyar hadsereg katasztrófája a Donnál.) 
(Az interjút készítette:) Nádor István. = Élet és 
irod. 1993. 5. 7. 

545. Szabó Péter: A 2. hadsereg Don melletti 
hadműveletei 1942/43-ban. = A második 
világháború és a fasizmus hódmezővásárhelyi 
áldozatai. Kiegészítő kötet. Hódmezővásár
hely, Emlékbizottság a második világháború 
hódmezővásárhelyi áldozatainak megörö
kítésére, 1993. 182-186. 

546. Szabó Péter: A 2. magyar hadsereg vé
delmi hadműveletei 1943 januárjában. - Új 
honvédségi szle. 1993. 4. 25-33-

547. Szabó Péter: A 2. hadsereg tragikus vég
napjai a Donnál. = M. honvéd. 1993- 1. 42-43. 

548. Szabó Péter: Észak-magyarországi hon
védek a Donnál. Adalékok a magyar királyi 
(miskolci parancsnokságú) VII, honvéd 
hadtest történetéhez, (1942-1943.) = Szülő
földünk. Borsod-Abaúj-Zemplén, 1993. 20. 9-
34. 

549. Bene János, Szabó Péter: Nyíri bakák a 
Donnál. Nyírbátor, Nyíregyháza, Báthori Ist
ván Múz., 1992. 150 p. 
Ism.: Ujházy László. = Hadtörténelmi közi. 
1993.4.181-182. 

550. Szabó Péter: A losonci 23. gyalogezred 
részvétele a Don menti harcokban (1942-
1943). = A losonci 23. gyalogezred a Don 
menti harcokban 1942-1943. Salgótarján, 
Polár Stúdió, 1993. 27-41. 

551. Zsigmondi László: A 2. magyar hadsereg 
vereségének előzményei és körülményei. -
Új honvédségi szle. 1993. 2. 13-20. 

552. Rémiás Tibor: A doni hősök útja a „halál 
völgykatlaná"-n át vezetett. - Szülőföldünk, 
Borsod-Abaúj-Zemplén. 1993. 20. 5-8, 

553. Kerényi Egon: Visszavonulás a Don nyu 
gáti partjáról. = Új honvédségi szle. 1993. 1. 
27-34. 

554. Zsebesi László: Az 1942-43- évi doni 
harcok. Horváth Béla tüzérbemérő tizedes 
naplója nyomán. = Szülőföldünk, Borsod-
Abaúj-Zemplén. 1993. 20. 35-44. 

555. Jakab László: A Don menti visszavonulás 
egy éjszakája. (Naplórészlet.) - Szülőföldünk, 
Borsod-Abaúj-Zemplén. 1993. 20. 45-47. 

556. A Donnál. Stefán László visszaemlékezése. 
Az interjút készítette és lejegyezte: Rémiás 
Tibor. = Szülőföldünk, Borsod-Abaúj-
Zemplén. 1993- 20. 54-59. 

557. Salgó Andor naplójából. Összeáll, és a 
dokumentumokat válogatta: Rémiás Tibor. • 
Szülőföldünk. Borsod-Abaúj-Zemplén. 1993-
20. 49-53. 

558. Nagy Béla: A miskolci Doniak. = Szülő
földünk, Borsod-Abaúj-Zemplén. 1993. 20. 
69. 

559- Kiss Zoltán: Egy életűt állomásai. = Új 
honvédségi szle. 1993- 11. 87-93. 
Dezső Lajos alez. doni naplójával második 
helyezést ért el egy honismereti pályázaton. 

560. Jnliász Bálint: Áttörés Scsucsje előtt. 1943. 
január 14. Tolna megyei katonákkal a Donnál. 
Visszaemlékezés. = Hadtörténelmi közi, 1993-
1.119-144. 

561. Kamarás Oszkár; Visszaemlékezés a sal
gótarjáni 53/III. zászlóalj doni harcaira. = A 
losonci 23. gyalogezred a Don menti 
harcokban 1942-1943. Salgótarján, Polár 
Stúdió. 1993. 49-59. 

562. Ravasz István; Ötven éve történt. 1. Az 
első sikertelen magyar kiugrási kísérlet. 2, 
Kapcsolatkeresés a Nyugattal. = M. honvéd, 
1993. 37. 40-41., 38. 40-41. 

563. Bokor Péter: A Margaréta I. haditerv. = 
Népszabadság. 1993. 66. 22, 
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564. Ölvedi Ignác: Magyarország német meg
szállása 1944. március 19. [Bp.] MH. Okt. és 
Kult. Anyagellátó Közp., 1993. 96 p. 
(Emlékezések, sorsok, katonatörténetek, 14.) 

565. Ullein-Reviczky Antal: Német háború -
orosz béke. Magyarország drámája. Bp. 
Európa. 1993- 323 p. (Extra Hungáriám) 
Eredeti cím: Guerre allemande, paix russe. Le 
drame hongrois. 

566. Bokor Péter: Ullein-Reviczky Antal és a 
,,kiugrási' politika. - M. hírlap. 1993 104. 11. 

567. Bokor Péter: Nem hitték, hogy a magyarok 
kiugranak a háborúból. 1944 ősze - a 
romániai fordulat után. = M. hírlap. 1993. 207. 
11. 

568. Jaki is János. A m. kir. IV. ö. hadtest 1944. 
szeptember 13-án indított támadó hadmű
veletének előkészítése. - Akad. közi. 196. 
1993. 133-152. 

569. Bokor Péter: Wehrmacht-hadinapló '44. -
Népszabadság. 1993. 183. 22. 

570. Báró Ullmann György naplójegyzetei. 
Debrecen. 1945. február 27. - április 1. 
(Közread, és bev.) Kövér György. - Valóság. 
1993. 7. 61-87. 

571. Ravasz István: Bolgár csapatok Magyar
országon 1945 tavaszán. - Bulgáriája Military 
Review, Magyar Honvéd, Új Honvédségi 
Szemle '93. Különkiadás. [Kiad] Bolgár Közt. 
Honvédelmi Min., Magyar Közt. Honvédelmi 
Min. Bp. Zrínyi, 1993. 49-56. 

572. Ptmtigam, Josef Paul: Vom Plattensee bis 
zur Mur. Die Kämpfe 1945 im Dreiländereck. 
2. Aufl. Feldbach, Krois, 1993. 424 p., [16] t. 
térk. ill. 
A Balatontól a Muráig. Harcok három ország 
találkozásánál 1945-ben. 

573. Gazsi József: Gondolatok a magyar nem
zeti ellenállásról. = Új honvédségi szle. 1993. 
6. 86-90. 

574. Gazsi József: A Szent-Györgyi - Várnai 
csoport. A magyar ellenállás emlékkönyvébe. 
- M. nemzet. 1993. 220. 6. 

575. Merk Zsuzsa: Bácskai székely partizánok. 
= Hadtörténelmi közi. 1993. 1. 111-118. 

576. Gosztonyi Péter: Még egyszer a parla
menterekről. = Élet és irod. 1993- 2. 2. 

577. Sárközy Sándor: A Budai Önkéntes Ez
redről. = Élet és irod. 1993. 4. 2. 
Gosztonyi Péter Élet és irod. 1993. 2. sz-ban 
megjelent cikkéhez. 

578. Kis András: Lefegyverzett fegyvertársak. = 
Élet és irod. 1993. 7. 2. 
Sárközy Sándor Élet és irod. 1993 4. sz-ban 
megjelent cikkéhez. 

579. Sárközi Sándor: Zászló Buda várkapuján. 
= M. honvéd, 1993.6. 21. 

Budai Önkéntes Ezred 
580. Kis András: Hová tűntek a katonák? Ma

gyar Honvédség, 1945. = Köztársaság. 1993-
13. 59-61, 64-65. 

581. Ölvedi Ignác: Visszatekintés az 1. had
osztály megalakulására. = Új honvédségi szle. 
1993. 3. 14-19. 

1945-1993. 
582. Stark Tamás: Út a békeszerződéshez. Do

kumentumok. - Századok. 1993. 5-6. 781-
831". 
1945-1946. 

583. Lagzi István: Közép-Kelet-Európa Jalta utá
niesztendői. » Somogy. 1993. 5. 72-77. 

584. Romsics Ignác: Bethlen István és az 
autonóm vagy független Erdély lehetősége. 
1944-1946. - Világszövetség. 1993. 2. 12. 

585. Markó György: A „debreceniek". Had
seregszervezési próbálkozások 1945 tava
szán. • A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kor
mány kísérlete egy új hadsereg megszer
vezésére 1945-ben. Bp. HVK Tud. Mun
kaszervezési Oszt., 1993. 53-61. 

586. Balogh Gyula: A Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság felügyelete a Magyar Honvédség 
felett. - A debreceni Ideiglenes Nemzeti 
Kormány kísérlete egy új hadsereg meg
szervezésére 1945-ben. Bp. HVK Tud. Mun
kaszervezési Oszt., 1993. 156-184. 

587. Balog/i Sándor: Az Ideiglenes Nem
zetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
létrejöttének nemzetközi feltételei. A kor
mány mozgástere és kényszerpályája. = A 
debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány kí
sérlete egy új hadsereg megszervezésére 
1945-ben. Bp. HVK Tud. Munkaszervezési 
Oszt., 1993. 12-28. 

588. Foniin, Vitalij: A szovjet állami és párt
vezetés viszonya az új magyar hadsereg 
szervezéséhez. - A debreceni Ideiglenes 
Nemzeti Kormány kísérlete egy új hadsereg 
megszervezésére 1945-ben. Bp. HVK Tud. 
Munkaszervezési Oszt., 1993 151-155. 

589. Föglein Gizella: Pártok és hadsereg Ma
gyarországon 1944-1945. *• A debreceni 
Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új 
hadsereg megszervezésére 1945-ben. Bp. 
HVK Tud. Munkaszervezési Oszt, 1993. 29-
52. 

590. Kis András: Az 1945-ös Magyar Honvédség 
mint antifasiszta hagyomány. = A debreceni 
Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új 
hadsereg megszervezésére 1945-ben. Bp. 
HVK Tud. Munkaszervezési Oszt., 1993. 128-
140. 
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591. Csendes László, Gellért Tibor: Kronológia a 
honvédség történetéből 1945-1990. Bp. HVK 
Tudományos Munkaszervezési Oszt., 1993-
498 p. 

592. Okváth Imre: Magyar-belga történész 
kollokvium. (Két kis ország a hideg
háborúban: Magyarország és Belgium 1945— 
1956.) = Új honvédségi szle. 1993. 9. 18-21. 

593- Okváth Imre: Katonai hangulatjelentés. A 
„béketábor magyar Frontszakaszából'' - 1951. 
szeptember. - M. honvédség. 1993. 46. 40-
41. 

594. Fórizs Sándor: Határesemények a magyar-
jugoszláv államhatáron 1951—5 2- ben. = Új 
honvédségi szle. 1993- 12. 22-25. 

595. Ravasz István: Békeszerződés helyett 
fegyverszünet. A melegbe fordult hideg
háború. = M. honvéd. 1993. 31. 40-41. 
Koreai háború, 1950-53-

596. Pál Attila: Szovjet-amerikai titkos háború 
Korea felett. Légi csaták 1950-1953 között. = 
Népszabadság. 1993. 146. 8. 

597. Sárhidai Gyula: 40. éve történt. Fel
robbantották az első szovjet hidrogénbombát, 
- M. honvéd. 1993. 31. 42-43-, 32. 43. 

598. Szálai Zoltán: Fürkészutak a levegőben. 
Az U. S. News a hidegháború titkairól. = 
Népszabadság. 1993. 82. 8. 

599- Markó György: Fürkészút, vagy bolyongás 
a ködben? Egy amerikai ,,kémrepülőgép'' elő-
és utóélete. = Népszabadság. 1993- 87. 9. 

600. Kende Péter. '56 világjelentősége. 
Életünk. 1993. 11-12. 1002-1007. 

601. BenkőZoltán: Szabad Európa Rádió, 1956. 
október 24. - november 3- ~ Valóság, 1993- 5. 
80-94. 

602. Kenéz Csaba János: Polen und Ungarn 
1956. Gegenseitige Rückwirken. = Zwischen 
„Tauwetter'' und neuem Frost. Ostmitel-
europa 1956-1970. Hrsg. von Hans Lemberg. 
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ALAPÍTVÁNY 
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS 

TÁMOGATÁSÁRA 
Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó 

igazgatója, dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a- Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
nyugalmazott főigazgatója és dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum munkatársa alapítványt hoztak létre a magyar hadi 
történetírás támogatására. 

Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti, 
politika- és társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek 
közzétételét, különös tekintettel az 1867-től napjainkig tartó történeti korszak 
eseményeinek feltárására. Segíteni kívánja a magyar hadtörténészek 
bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi tudományos 
életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és 
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván 
nyújtani 

1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi meg
jelentetéséhez, 

2. belföldi konferenciákon való részvételhez, 
3. magyarországi kutatómunkához, 
4. külföldi kutatómunkához, 
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez, 
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez. 
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt 

munkásságáért jutalomban részesít. 

Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és 
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész, 
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója, A 
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott 
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet 
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos, 
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens, 
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA 
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész, 
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet igazgatója. 

Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok: 
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V., 
Harmincad u. 3. Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az 
adományozók által meghatározott célra is adhatók. 

Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az 
alapítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest, 
o* 7. Telefon: (00-36-1) 15-69-522, (00-36-1) 15-69-970.  



Ara: 100 - Ft 

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra: 

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak. 

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetéhen -
külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát. 

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség. 

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal 
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt 
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.) 

">. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos -
nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esetleges javításokat a második és 
harmadik példányra is kérjük rávezetni. 

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza, 
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással. 

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes 
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott 
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári, 
kézirattári és bibliográfiai adatokat. 

9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.) 

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a 
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat 
hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét. 


	003-012
	013-077
	078-109
	110-115
	116-134
	135-139
	140
	141
	142-143
	143-144
	145-147
	147-148
	148-149
	149-151
	152-153
	153-160
	161-191

