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V. fejezet 

Az 1848/49. évek szabadságharcának katonai 
nyelve és szabályzatai 

Ha végigtanulmányozzuk a szabadságharc katonai történe
tét tárgyaló nagyobb munkákat, a népszerű Gracza György 
művétől kezdve Horváth Mihály, Gelich Richard, Breit (Bán-
laky), Rónai Horváth Jenő, Gyalókay Jenő, Pilch Jenő, Berkó 
István s más katonatörténészek e kérdéssel foglalkozók mun
káit, sehol sem találunk adatokat arról, hogy a szabadságharc 
két évének viharos politikai, nemzetiségi és katonai életében a 
magyar katonai nyelv fejlesztésének kérdése is intézményesen 
szóbakerült volna. Ezen nem csodálkozhatunk, és senkit — értem 
ezalatt a 48-as honvédsereg szervezőit, ezért mulasztással nem 
vádolhatunk. Csak rövid utalásokat olvasunk arról, hogy miért 
nem született meg, illetve fejlődött tovább a reformkor katona
tudósainak fáradozása folytatásaként egy, minden vonatkozás
ban népi nyelvkincsünkre támaszkodó magyar katonai nyelv. 
Természetes, hogy ennek a kérdésnek szabályozása a Honvédel
mi Bizottmány, és Honvédelmi Minisztérium dolga lett 
volna. De nagyon helyesen írja egy — Mészáros Lázár hon
védelmi miniszter életét leíró, 1866-ban megjelent munka.1 

hogy: ,,a hadügy . . . szerfelett nehéz volt a honra, de kimond
hatatlanul nehéz a hadügyminiszterre nézve. Ez — mint a hon 
is — talált ugyan katonát, tisztet, lelt ugyan főnököket is — de 

i Mészáros Lázár élettörténete, külföldi levelezései és emlékiratai. Közre
bocsátotta Szokoly Viktor. Pest, 1866. II. f. 65. és 95. old. 
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nem magyarnyelvűeket, t o l l ú a k a t . . . " A nemzetőrség és hon
védség szabályzatairól is csak annyit ír, hogy: ,, . . . nemzetőr
ségi szabályzatok meghozattak." Mivel a szabadságharcban sok 
— főleg magasrangú tiszt nem tudott magyarul s a császári se
regtől egész ezredkötelékekben vagy kisebb csapattestekben a 
szabadságért küzdő magyar haderőhöz csatlakozó katonák meg
szokták a német vezényszavakat és az ezredek tisztikarában is 
voltak nem magyar ajkú tisztek, ezzel a tehertétellel a hon
védség vezetőinek is az ügy érdekében számolni kellett. Ennek 
bizonyítására elég Kossuthnak egy a hadügyminisztériumhoz 
Debrecenből 1849. február 8-án, tehát a háború közepén túl írt 
utasításából a következő mondatot idéznem:2 „ . . . t e k i n t v e a 
Hadügyminisztériumnak azon kényszerűségét, minélfogva ügy
vezetéséhez oly egyébként jeles és szakértő férfiakat kell al
kalmaznia, kik magyarul nem tudnak, nem teszek ez ellen sem
mi nehézséget, hogy a ministerium saját tárgyalásaiban idegen 
nyelvet használhasson". 

A szabadságharc történetével foglalkozó egyéb munkák, 
naplók, jelentésekből is ugyanez a kép tárul elénk. Görgey Ist
ván Görgey tábornok fivére írja egyik munkájában,3 hogy báty
jának vezérségre jutásával a szolgálati nyelv vegyes Jett, né 
met és magyar. Mindenki érezte, hogy ez viszás helyzet, és se
gíteni nem lehetett, mert a német katonai műnyelv — tehát a 
műszavak — olyan segédeszköz volt, amely nélkül, különösen 
a háború technikai vonatkozásaiban és a vezérkar bonyolult 
ügykezelésében a szolgálatot lebonyolítani nem lehetett. Ha a 
német nyelvet gyökeresen eltörlik, akkor a sok kiváló honvéd 
vezető tábornok, Pöltenberg, Knézich, Aulich, Leiningen, 
Lahner, Guyon, Bayer ezredes vezérkari főnök, Kolman vezér
kari ezredes, Pusztelnik műszaki alezredes és még sokan má
sok, nem vehettek volna részt a honvércsapatok vezetésében. 

Hogy csak egy példát említsek, az 1849. június 13-án Győr 
megyében Csornán vívott ütközetre vonatkozó jelentések, ame
lyeket Klapka, Kmety és Pöltenberg küldtek Görgey tábornok
hoz Esztergomba — mind német nyelvű iratok.4 Jellemző, hogy 
például a Damjanich vezette III. hadtestparancsnoksághoz b e 
futott 104 hivatalos levél közt csak 4 magyar nyelvűt találunk. 
Kossuth már 1848. november 5-ikén kiadott rendeletében meg-

2 Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. Magyarország 
újabbkori történetének forrásai. A Magyar Történelmi Társulat kiadása. Budapest 
1952. II. rész 364. o. 

3 Görgey István: 1848—49-ből. Élmények és benyomások. Budap£st 1855. VI-
fej. 61—62. o. 

* Markó Árpád—Balázs József: A csornai ütközet 1849. június 13. Hadtörté
nelmi Közlemények 1960. I. f. 202. o. 
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parancsolta a Feldunai hadseregnek, hogy minden parancs, in
tézkedés magyar nyelvű legyen, de ezt csak részben lehetett 
teljesíteni, éppen a fent vázolt személyi kérdések miatt. 

A 48-as honvédségnek ezt a különleges helyzetét Horváth 
Mihály a szabadságharcról írt munkájában igen találóan így 
jellemzi:5 „A régi sorkatonaság és az újonnan felállított zászló
aljak közt nagy különbség létezett. A sorkatona — mind a gya
log, mind a huszár még mindig a régi osztrák szabályok alatt 
állva . . . német vezénylet szerint mozgott . . . Mindez nemcsak 
a hazafiaknak, hanem magának a katonaságnak sem tetszett, de 
a tisztek s maga Mészáros Lázár is veszélyesnek tartották ezt az 
állapotot háború idején megváltoztatni s ez lehetetlen is lett 
volna." A Honvédelmi Bizottmány sem kívánta a magyar ve
zényleti nyelv rögtöni, erélyes módon való általánossá tételét, 
ami talán azért sem volt sürgős, mert a színmagyar volt császári 
királyi ezredek német kommandó alatt is kifogástalan hazafias 
érzéssel, áldozatkészséggel harcoltak a szabadság ügyének dia
daláért. Kossuth, az Országos Honvédelmi Bizottmány élére 
állva, 1848. október 24-én — amikor tehát a háború már javá
ban folyt, a Hadügyminiszternek a tartalék huszárszázadok fel
állításáról szóló javaslatára küldött válaszában is csak azt kí
vánta:'' . . . „meghaladja a Hadügyminiszter úrnak, hogy akként 
intézkedjék, hogy a magyar ezredeknél a magyar vezénylet és 
ügyvezetés- lassan-lassan behozassék". A szabadságharc katonai 
hadműveletei voltaképpen csak egy évig tartottak, 1848 nyár 
elejétől 1949 augusztusáig. A nemzetőrség és honvédség szer
vezése a márciusi események után nem volt befejezve, amikor 
a háború kitört. A hadseregek szervezése, feszes hadrendi köte
lékek összeállítása jóformán még el sem kezdődött7 ilyen hely
zetben nem csodálkozhatunk azon, hogy a Honvédelmi Minis-
teriumnak nem volt ideje a magyar katonai szakirodalom kifej
lődését megindítani és fejleszteni. És hiányzottak ehhez a had
tudomány elméleti kérdéseiben is otthonos író-katonák. Maga 
Kiss Károly, aki mint értekezésem előbbi fejezetében vázoltam, 
talán akkor az egyedüli hadtörténész tudós katonánk volt, aki 
szakirodalmi téren azelőtt már sokat és eredményesen dolgozott 
— a szabadságharc 2 évében nem ért rá tudományos kérdések
kel foglalkozni. Kezdetben a pesti nemzetőrség szervezésével 
bízták meg, majd amikor a nemzetőrség beolvadt a honvédelmi 
minisztérium kötelékébe, ő megmaradt mint osztályfőnök, nem-

5 Horvá th Mihály: Magyarország függetlenségi h a r c á n a k tör téne te 1848—49-
ben Pes t 1671. I. k. 579. o. 

6 Kossu th az Orsz. Honv. Biz. élén. id. m. XIII, k. 272. o. 
7 Kossu th Emlékkönyv . Budapes t 1952 I. k. 344. o. 
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zetőrségi referens a belügyminisztériumban. Onnan átkerült a 
Honvédelmi Minisztériumba, ezredes lett, rábízták a honvéd
nevelő intézetek felügyelői tisztét.8 Nem volt ideje, hogy had
tudományi kérdésekkel foglalkozzék, hiszen az ilyen munkás
sághoz nyugalom, lelki összeszedettség, elmélyedő kutató 
munka kell, ehhez pedig Kissnek e mozgalmas, szervezési kér
désekkel foglalkozó tevékenysége nem adott sem időt, sem al
kalmat. Pedig ehhez megvolt mind a felkészültsége, mind a 
kedve, amint azt ennek az értekezésemnek előbbi fejezetében 
részletesen kifejtettem. Még a szabadságharc előtt 1839 írt egy 
nagyon értékes tanulmányt „Hadi alapszabályok" címen. Mras 
Károly német tudós munkáját ültette át magyar nyelvre kifo
gástalanul. A hadviselés, stratégia, taktika lényegét magya
rázza mélyszántású filozófiai fogalmazásban, kifogástalan ma
gyar nyelven. És egészen biztosan voltak a honvédség tisztika
rában is írói készséggel, tudósi rátermettséggel bíró tisztek, hi 
szen a hadtörténet- és hadtudomány tudós művelői egészen a 
mai napig főként a csapattisztek sorából kerültek ki. De ezek a 
48-as tisztek a hadrakelt csapatoknál szolgáltak, állandó har
cok, vonulások közepette nem ülhettek le íróasztal mellé, hogy 
nyugodtan tanulmányozzanak szakkönyveket, s leírják gondo
lataikat. És ebben a vonatkozásban nagyon sajnálatos, hogy 
maga Mészáros Lázár tábornok, hadügyminiszter, bár elismert 
tudós katona volt, hadtudományokkal nem foglalkozott. Mint 
utoljára az 5. sz. Radetzky huszárezred ezredese vitéz harcos» 
katona volt, de ezen felül főleg a természettudományok érdekel
ték. Szakköröktől is elismert értekezéseket írt a szederfaülte
tésről, selyemhernyótenyésztésről, svájci tehenekről, lovakról, 
érdeklődött a csillagászat, fizika, vegytan kérdései iránt s a Tu
dományos Akadémia levelező tagságát 1844-ben ilyen tárgyú 
munkái miatt kapta meg.9 A szabadságharc alatt megjelent kis 
könyvről, a Huszárok kézikönyvecskéjéről, mejy az ő fiatalkor' 
munkája a szabályzatok ismertetésénél fogok megemlékezni. 

Ha a magyar katonai nyelv fejlődésének kérdésével e kor
szakban foglalkozunk, akkor kutatásainkat 3 irányban kell vé
gezni. Miképpen érvényesült az új magyar katonai szaknyelv 

1. a tudományos művek, 2. az egykorú hírlapirodalom terén s 
végül 3. milyen volt az akkor kiadott szabályzatok magyar 
nyelvezete. 

8 Szinnyei József: Magyar í rók . VI. k. 352. és köv. o. és T u d o m á n y o s G y ű j 
t e m é n y 1839. évf. V. és VI. k . 

9 Uo. VIII. k. 1170 és köv. o. 
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1. 

Hadtudományi irodalom 

Érdekes, hogy ezzel a kérdéssel a szabadságharc történetét 
feldolgozó szakíróink az elmúlt évtizedekben, sőt az első világ
háború előtti időszakban sem foglalkoztak. Oka ennek az lehe
tett, hogy az előbb felsorolt okoknál fogva, nem lett volna sok 
mondanivalójuk. Csak a legutóbbi évek egyikében, 1948-ban, 
a szabadságharc 100 éves évfordulója kapcsán jelent meg az 
első két, igen értékes és tartalmas értekezés a rövidéletű „Hon
véd folyóirat" hasábjain, Kemény G. Gábor irodalomtörténész 
buzgalmából. Félreértések kikerülése végett meg kell jegyez
nem, hogy mind a két cikk szerzőjeként Kemény K. Gábor 
szerepel a folyóiratban, holott azok írója Kemény G. Gábor s 
csupán a nyomdai szedő felületességéből kerülhetett a vezeték 
és keresztnév közé a ,,K" betű. Az egyik közlemény az 1848. 
évi honvédszakirodalom kezdeteivel foglalkozik — a másik a 
honvédség szerepét az 1848. évi sajtóirodalom tükrében mu
tatja be.10 A szakirodalom kezdetei c. közleményéből megálla
píthatjuk, hogy lelkiismeretes kutatásai ellenére sem tudott 
napvilágra hozni valamilyen értékesebb hadtudományi munkát. 
Ennek okát már megvilágítottam. Helyesen állapítja meg, hogy 
e téren a szabadságharc alatt mindent elölről kellett kezdeni és 
ennek a szakirodalomnak első termékei szoros kapcsolatban ál
lottak a szabadságharc első hadi eredményeivel. És helyesen á l 
lapítja-még, hogy: „ . . . vitathatatlan, hogy a szabadságharc ko
rának katonai írói nem azzal az érzéssel és szándékkal írtak, 
hogy ezzel az új magyar szakirodalmat gazdagítsák, illetve meg
teremtsék . . . egyedül a napi események során felmerülő gya
korlati szükségleteket igyekeztek kézikönyvekkel, szabályza
taikkal, értekezéseikkel kielégíteni". 

Az első i lyen 'munkát Sztrokay Elek cs. k. huszárfőhadnagy 
könyvét: ,,Az Erődítéstan Tudománya" című könyvét tartja e 
téren úttörő kiadványnak, mivel az szerinte: ,, . . . az első XIX. 
századbeli magyar nyelvű stratégiai munka." Ebben téved, 
mert mint azt a Napóleon korabeli magyar katonai szakiroda
lom részletes ismertetésénél bemutattam, már 1807-ben és 1809-
ben jelent meg két kitűnő hadtudományi munka könyvalakban, 
Szekér Joachim és Jakkó László tollából. Sztrokay képzett és . 
jó tollú szakíróvá fejlődhetett volna, de fiatalon, 29 éves korá-

io Kemény (K.) G. Gábor: Az 1848. évi szakirodalom kezdetei. Honvéd fo
lyóirat 1948. évf. 11. és 12. számában és ugyancsak tőle: A honvédség az 1848. évi 
sajtó és irodalom tükrében. Uo. 8—9. szám. 
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Ban meghalt. Az Erődítéstan Tudománya című könyvét halála 
után édesanyja adta ki 1848-ban, Budán, a Magyar Királyi 
Egyetem betűivel,, a szerző arcképével és 8 kőmetszetű táblával, 
Sztrokay az 5. sz. Radetzky huszárezred tisztje volt, tehát Mé
száros Lázár ezredes keze alatt szolgált. Közel fekszik az a fel
tevés, hogy .a tudós, akadémia tagságot viselő ezredes adott neki 
példát irodalmi munkásságra. 

Kemény G. Gábor e két közleményén kívül egy tartalmas 
könyvben „Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadilap
jaiban" ismerteti a hadilapok adatait.11 

A másik tudós katona, akiről Kemény G. Gábor megemlé
kezik, Gál Sándor honvédezredes. Működését alább részletesen 
ismertetem. Kétségkívül tehetséges, kitűnő írói készséggel és 
széleskörű érdeklődéssel bíró ember, aki azonban írói tehetsé
gét a valóban akkor legfontosabb szervezési, kiképzési szem
pontoknak rendelte alá. Munkáit ezért nem jellemzi a szakiro
dalom, szaktudomány fejlesztésére irányuló törekvés, hanem: 
az, hogy a csapatok kiképzésére alkalmas segédkönyveket adjon 
a tisztek kezébe. Gálnak szándéka volt e szabályzatok elkészí
tése után egy nagyobbszabású hadtudományi munkát összeál
lítani, „Harcművészeti Utasítások" címen, amint ezt Kossuth 
Hírlapjának egyik 1848 augusztus második felében megjelent 
számában bejelentette, de munkája — nem tudjuk miért — 
nem jelent meg.12 

A magyar katonai szakirodalom fejlesztésének lelkes elő
mozdítója volt Raksányi Imre. 1818-ban született, tüzérségi 
szakkiképzését Bécsben szerezte meg s ott alkalma volt a né
met nyelvű szakirodalom könyveit tanulmányozni. Ekkor érle
lődött meg benne a szándék, hogy a magyar tisztikar magasabb 
katonai műveltségének fokozására, egy katonai szaklap kiadá
sát fogja szorgalmazni. Bár ezt a szándékát rnár 1843-ban java
solta az országgyűlésnek, próbálkozását elutasították. 1848-ban 
kiadott egy röpiratot: „Honvédelmi Szövétnek" címen s ebben 
újból felveti a magyar katonai szaklap kiadásának fontosságát. 

Az 1848. március 25-én Pozsonyban megjelent kiadvány 
előszavában ezt írja: „ . . . Itt az ideje, hogy a magyar valahára 
katonai tudományokkal is foglalatoskodjék. Alulírt az elől k i 
tett cím alatt egy népszerű hadtudományi folyóiratot kívánok 
megindítani a magyar hírlapirodalom első zsengéjéül." De aggó
dik, hogy „ . . . lesz-é elég magyar katonai tudományunk —• 

n Kemény G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadilap
jaiban. Budapest 1937. Hadtörténelmi Intézet kiadása. 

12 Kemény G. Gábor fent id. m. Az alább felsorolt írókról és munkásságuk
ról szóló adatok ugyanott találhatók. 
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nem mondom az állandó hadsereg visszamagyarosítására —, ha
nem csak a nemzetőrség oly gyors organizációjára is?" 

Raksányi lelkes vállalkozása kútba esett. Kemény G. Gábor 
szorgos kutatásainak sem sikerült annak egy példányát megta
lálni. A meddőségre kárhoztatott vállalkozás kudarcának oka 
bizonyára az lehetett, hogy nem voltak meg a szakszerű katonai 
tudományos folyóirat szerkesztéséhez megkívánt előfeltételek: 
legelsősorban jó tollú képzett magyar katonai szakírók. A leg
első katonai hírlapot, Honvéd címmel — mint később látni fog
juk — nem ő, hanem Ocsovai Ferenc indította rŕieg Brassóban. 

Amikor Raksányi értesült arról, hogy a Tudományos Aka
démia — akkor Tudós Társaság, 1847-ben 1849. március 31-iki 
határidőre egy pályatételt tűzött ki, amelynek a tárgya a 
„ . . . Nemesi felkelésünk rendszere célszerű átalakításának ja
vaslata" volt, nagy örömmel fogott hozzá e neki nagyon kedves 
tárgykörbe vágó dolgozat megírásához. De jöttek a pesti már
ciusi események, azután a háború s így ezt a tervét sem tudjta 
végrehajtani. A szabadságharc alatt különben sem volt ideje 
beható irodalmi kutatásokhoz és íráshoz, mert mint Kossuth 
rokona, a Kormányzó környezetében szolgált, többször ictrgyalt 
fontos katonapolitikai kérdésekben a különböző minisztériu
mokkal, szakközegekkel és hatóságokkal. Valószínűleg a£ 1849, 
augusztus 9-én vívott Temesvár melletti harcban lelte hősi ha 
lálát. 

Kemény Gábor még egy katonai, közelebbről katona-igaz
ságügyi szakmunkát említ, mely szerzője Rácz Vilmos had
bíró. Címe: „A hadfenyítő törvények a magyar honvédségre al
kalmazva." 1848 novemberében jelent meg. 

2. 

Hírlapirodalom 

A magyar katonai nyelv fejlődéstörténetének vázolásánál, 
már az előbbi fejezetekben is rámutat tam arra, hogy a hírlap
irodalom fejlődésével kapcsolatban ezen a téren is találkozunk 
értékes adatokkal. A nagyközönség érdeklődése a XIX. század 
első felének hadieseményei iránt, szükségszerűen megkívánta a 
harctéri események leírásánál a helyes, katonai nyelv további 
fejlesztését. Tehát a hírlapi cikkek, közlemények szövegezésé
nél már alkalmazhatták azokat a katonai szakkifejezéseket, 
műszavakat, amelyek a társadalmi nyelv egyéb ágazataiban ter
mészetesen nem fordulnak elő. És ha még nem is tudott egy, 
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kizárólag katonai szak-hírlapirodalom tartósan kifejlődni, a tár
sadalmi lapok állandóan közöltek katonai cikkeket. A későbbi 
hadtörténészek és irodalomtörténészek ezzel a kérdéssel eddig 
szintén csak mellékesen foglalkoztak, míg végre Kemény Gá
bor a már említett egyik közleményében a Honvéd folyóirat
ban 1948-ban rövid, de tartalmas értekezésében megkezdte en
nek a kérdésnek felderítését és pár év múlva, 1957-ben meg
írta kutatásainak eredményét egy, körültekintő, széleskörű ér
deklődésről tanúskodó könyvében. A könyv: „Társadalom és 
Nemzetiség a szabadságharc hadilapjaiban."13 Áttekintő képet 
nyújt arról, hogy a két év alatt hol, és milyen című hírlapok 
jelentek meg s azoknak hasábjain milyen katonai természetű 
értekezések, közlemények olvashatók. A könyv értékes feje
zete későbbi kutatók számára, a Busa Margittól gondosan össze
állított gyűjtemény: „Az 1848—49. évek sajtóbiografiája. Ebben 
felsorolja az összes akkor megjelent hírlapok adatait, címét, 
megjelenés helyét, indulási és megszűnési adatait. Mivel Ke
mény G. Gábor itt felsorolt, minden vonatkozásban értékes 
munkái aligha kerülnek folyóiratunk olvasóinak kezébe, a ka
tonai nyelv történeti fejlődéséről beszámoló sorozatom e feje
zetében röviden ismertetem az ő kutatásainak eredményeiből 
azokat az adatait, amelyek minket a katonai nyelv fejlődése 
szempontjából különösen érdekelnek. 

Az 1948-ban megjelent Honvéd folyóiratban kiadott köz
leményében Kemény Gábor helyesen állapítja meg, hogy: 
„ . . . az 1848. évi magyar sajtónak a honvédség kialakulása kö
rül vállalt és teljesített szerepét nem dolgozták fel rendszere
sen, bár a kérdés egyik igen jelentős vonatkozása a magyar sza
badságharc társadalmi történetének. Megállapítja, hogy külön 
tanulmányt érdemel Gál Sándor szakirodalmi munkásságának 
méltatása. Felsorolja néhány folyóirat címét, amelyek katonai 
tárgyú cikkeket közöltek. A Reform című újság 1848. július 
13-iki számának egyik közleményéből kitűnik, hogy a magyar 
közönség is szorgalmazza az egységes katonai nyelv használatát. 
A cikk írója panaszkodik, hogy a nemzetőrségnek nincs egysé
ges vezényleti nyelve. Győrben például azt vezénylik, hogy: 
„lépj!", Komáromban pedig azt, hogy: „indulj!" Egyik helyen 
„kanyarodj", másik helyen „kanyarul j" a vezényszó . . . Mikor 
ad ki már a ministerium egy magyar exercier-reglement?" Gál 
Sándor ezredes magyar szabályzatait a tisztek csak magánvál
lalkozásnak tartják, okoskodnak és önkényűen változtatnak 
rajta. Ezek a békétlenkedők némileg tévedtek, vagy még nem 

13 Lásd a 11. sz. jegyzetet . 
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szereztek tudomást arról, hogy Gál munkái közül a r^mzeti őr
sereg szolgálati és gyakorlati szabályzat-könyvét a Honvédelmi 
Minisztérium hivatalos szolgálati utasításainak elfogadta és a 
nemzeti őrsereg és az újonnan alakult honvédség összevonása 
után 1848. július 11-e után ennek határoz ványait tet te kötelező
vé. 

Szontagh Gusztáv a neves bölcsész, gránátoskapitány, aki
nek közreműködésével a katonai nyelv magyarosítása terén már 
előző közleményemben foglalkoztam, Kossuth Hírlapjában" 
1848. augusztus 12-én a: „Magyar commando szavak" cikkében 
írja, hogy sorkatonaságunknál a vezényszavak még mindig né
metek. Hogy fejlődhetik ki ilyen helyzetben a magyar hadtu
dományi irodalom és a magyar katonai nyelv? Ö most falusi 
emberekből állítja össze nemzeti csapatát, tehát kötelességének 
érzi tapasztalatai alapján néhány eszmével az ügy érdekében 
hozzájárulni. . . „mert tudnivaló — katonai nyelvünket nem 
fogja egy ember feltalálni, hanem az élet, a gyakorlat, a haladó 
műveltség tökéletesítik azt fokonként, amint viszonyaink álla
nak, e nemzeti és hadikörülmények között reménylem, rövid 
idő alatt". 

Rendkívül érdekes adatokat közöl Kemény G. Gábor köny
ve a már említett „Társadalom és nemzetiség a szabadságharc 
hadi lapjaiban". Megtudjuk abból, hogy a legelső katonai szak
lapot Bem tábornok utasítására és támogatásával jelentette meg 
Kolozsváron Ocsovai Ferenc „Honvéd" címen. Ez a lap 1848. 
december 28-án négy nappal a város elfoglalása után indult és 
egészen 1849. augusztus 14-ig megszakítás nélkül megjelent, így 
tehát . . . " . . . a hadisajtó első, az erdélyi főparancsnokság köz
ponti orgánuma lett." S e vezető szerepet mind végig megtar
totta. De sem ez a lap, sem a szabadságharc alatt megjelent 
többi hírlap, újság, amely bőven foglalkozik hadi dolgokkal, 
nem tekinthető, a mai szemmel nézve, kifejezetten katonai 
szaksajtónak, amely kizárólag csak katonatudományos kérdé
sekkel foglalkozik. A szabadságharc lényegével és a nemzet éle
tével összefüggően mind ezek a lapok, a hivatalos rovatokon 
belül és ezeken kívül is, nemcsak a toborzás, hadszervezés, hon
védelem, hadviselés kérdéseit tárgyalják, de hasábjain elénk 
tárul az ország egész társadalmi, nemzetiségi problematikája is. 

A Honvédet az 1849. április 16-ika körül Brassóban kiadott 
„Brassói Lap" követi. Ennek megindításában ismét Bemnek 
van nagy érdeme. Bem előrelátó hadvezér volt, aki tudta, hogy 
milyen fontos szerepe van egy jól szerkesztett katonai sajtó
nak s ezért Debrecenből magával vitt nyomdászokat tábori 
sajtója számára. Más hadvezérek is követték példáját. Görgey 
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a kassai Werfer nyomdát foglalkoztatta főhadiszállásán; a po
zsonyi Mangold nyomda kősajtója Aradig kísérte a magyar 
kormányt. Csíkszeredában 1849. július 2-ig kiadták a „Hadi 
Lap"-ot s ennek mellékleteképpen a Csíki Gyutacs-ot 1849. jú 
nius 4-től június 14-ig. Erdélyben még egy katonai lap megje
lenéséről tudunk, ez a „Székely Hírmondó". A kézdivásárhelyi 
tábori nyomda adta ki 1849. június 7-től június 17-ig. 

Az ország felső részében, Komáromban is napvilágot lá
tot t két katonai jellegű hírlap. Az elsőt Mack József, a kitűnő 
komáromi honvéd tüzér törzstiszt szerkesztette „Komáromi Ér
tesítő" címen 1849. január 9-től március 12-ig, utána Rózsafi 
(Ruzicska) Mátyás július 6-áig. A szerkesztőnek a várparancs
noksággal felmerült összetűzése miatt Guyon tábronok ekkor 
a lapot beszüntette s helyébe a Friebeisz István szerkesztette 
,,Komáromi Lapok" lett Klapka tábornok szellemi irányításá
val a vár hivatalos katonai napilapja a kapitulációig, 1849. ok
tóber l-ig. 

Helyesen állapítja meg Kemény G. Gábor idézett munká
jában, hogy csak hat, honvéd és tábori lap tekinthető katonai 
szakfolyóiratnak. Vagyis a Honvéd, — Brassói Lap, — Székely 
Hírmondó, — Hadi Lap, — Komáromi Értesítő és a Komáromi 
Lapok. A Csiki Gyutacsot a Hadi Lap mellékletének tekinthet
jük 

Az természetes, hogy a szabadságharc alatt megjelent ter
jedelmes hírlapoknak majdnem mindegyike, különösen pedig 
„Kossuth Hírlapja" és a kormány hivatalos ,,Közlöny"-e szintén 
közöltek katonai természetű cikkeket, hiszen az események elő
terében a hadműveletek játszották a főszerepet. És a szabad
ságharc vezető férfia, Kossuth Lajos igen nagy figyelmet fordí
tott a katonai természetű írásbeli közlésekre. Hadvezérei több
ször kifogásolták — mint ismeretes azt, hogy hadműveleti ta
nácsokat osztogat s katonai dolgokba avatkozik. Hogy katonás 
modorban tudott beszélni, tehát átérezte a helyes magyar ka
tonai nyelv szükségességét, arra elég egy bizonyítékot felem
líteni. Amikor Kossuth 1849.. március 17-én Leiningen tábornok 
dandárát szemlélte meg, ezt olvassuk Leiningen naplójában: 
„Kossuth mind a négy zászlóaljhoz beszélt kitűnően utánozva 
a katonai stílust."14 Kemény G. Gábor a Honvéd 1948-ban meg
jelent egyik számában már idézett közleményében megemlíti 
azt is, hogy Kossuth'még a szabadságharc után is előszeretettel 
foglalkozott a katonai szakirodalommal. Az Országos Levéltár 
őrzi az emigrációja idejében keletkezett leváltárát s benne egy 

'4 Kossuth Emlékkönyv. I. k. 336. o. és Marczali Henrik: Leiningen Wester-
burg tábornok levelei és naplója. Budapest 1903. 1256. 0. 
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terjedelmes iratköteget Kossuth katonai írásairól. A Had- és 
Csatatan című kézirata még Törökországban, Kutahiában ké
szült. A tüzérség harcászatával foglalkozó és kitűnő vezény
szavakat javasló szabálvzattervezetét pedig már turini élete 
alatt írta. Ezekről értekezésem következő fejezetében fogok be
számolni. 

Hogy a magyar olvasóközönségben meg volt az érdeklődés 
a katonai természetű írásművek iránt, annak egy érdekes pél
dájára bukkantam kutatásaim során. 1849-ben jelent meg Deb» 
recenben egy, inkább regénynek, mint katonai szakmunkának 
nevezhető könyv, bár címe szerint katonai célból készült. Címe: 
„A honvéd és kötelességei. Katonai oktatások elbeszélés formá
jában." Szerzője ismeretlen kívánt maradni, csak ennyit ír ma
gáról: ,,Pz. után magyarosítva" . . . A könyvre vonatkozó bib
liográfiai feljegyzés szerint a Hadtörténelmi Intézet könyvtá
rában a cédulakatalóguson ez áll: ,,A. C. és Pönitz után magya
rosítva Pest 1849 január. N. L." 

Az előszó elmondja, hogy Franciaországban Soult marsall 
utasítására 1846-ban megjelent egy könyv, Dutheil: Les devoirs 
du soldat címen . . . Ezt a munkát tanulmányozta át a névtelen 
N. L. magyar író, mert mint bevezetésében mondja: . . . „Ha 
valaha, — most van szükség, hogy fiaiban a harcias szellem 
újra fejlesztessék és hazafias irányban nemesbittessék . . . " A 
francia regényes leírást, melynek története a francia háborúk 
alatt játszódott le, átfordítja az akkori helyzetre, annak harctéri 
jeleneteit átülteti a magyar szabadságharc különböző hadműve
leteire, harci cselekményeire. Huszonegy fejezetben elmondja 
egy Völgyi Pál nevű fiatalember életét a szabadságharc alatt, 
aki édesatyja asztalosműhelyéből jelentkezik a honvédségnél 
s végigküzdve a szabadságharc két évét, mint őrmester, dere
kasan végrehajtott haditettek után tér vissza boldog, családi kö
rébe . . . Hangsúlyozom, hogy nem katonai írásmű, hanem in
kább társadalmi korrajz, de igen sok harctéri katonai vonatko
zással és leírással. Hogy mégis érdemesnek tartom erről a mun
káról a magyar katonai nyelv fejlődéstörténetével kapcsolatban 
megemlékezni, oka az, hogy a katonai jelenetekkel, harcjelen-
tésekkel, várvívásokkal foglalkozó leírásai szép, gördülékeny 
magyarsággal vannak megfogalmazva. S mivel mindezek sze
mélyes élményei, helyesen alkalmazza az akkor már begyöke
rezett katonai műszavak magyar kifejezéseit. Tehát az eddi£ 
még külön, elhatárolt életet élő katonai szaknyelv, most már 
teret hódított a magyar társadalmi nyelv keretén belül is. 

A 48-as katonai folyóiratok közül kétségkívül a Kolozsvá
ron kiadott Honvéd Lap nyújthatna a legtöbb támaszpontot a 
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magyar katonai nyelv fejlődése szempontjából. Pótolhatatlan 
veszteség, hogy e folyóirat összes példányai, amelyek még 1952 
előtt megvoltak az akkori Nemzeti Múzeum könyvtárában, el 
vesztek, az Orsz. Széchenyi Könyvtár Hírlaposztályában már 
nincsenek meg. 

A szabadságharc utáni időszakok magyar katonai nyelvé
nek történetében ezentúl már nem kell külön foglalkoznunk e 
nyelvnek fejlődéstörténetével a hadtudomány, szépirodalom és 
hírlapirodalom vonalain, mert a magyar irodalmi, társadalmi 
nyelv akkor már oly magas fokon állott, hogy az író^ katonák 
nyelve beleolvadt az általános politikai nyelv fejlődési folya
matába. Ezután már csupán a szoros értelemben vett katonai 
szakkifejezések, vezényszavak, parancsok, intézkedések magya
ros nyelvezetének fejlődése az, amivel foglalkoznunk kell. 
Legfontosabb kérdés tehát annak meghatározása, hogy milyen 
mértékben látunk ezen a téren fejlődést, visszaesést, vagy vesz
teglést az 1848/49 szabadságharc éveiben, az azt követő absolu 
tizmus időszakában és az 1867-ben felállított magyar honvédség 
nyelvezetében. 

Szabályzatok az 1848/49-iki szabadságharc alatt 

Említettem a szabadságharc rövid lezajlása alatt sem a 
Hadügyi Bizottmány, sem a Honvédelmi Minisztérium nem fog
lalkozott egy szabályzatszerkesztő bizottság felállításával, tehát 
a szabályzatok ügyét központból, hivatalosan nem irányították. 
Hogy ilyen, központi irányítás szerinti szabályzatszerkesztő bi
zottság, vagy miniszteriális osztály felállítására nem is gondol
tak — sem a szabadságharc kezdetén, sem pedig annak egész 
tartama alatt, arról tanúskodik Kossuthnak, 1849. május 12-én 
írt egyik levelének az a mondata, amelyben csak általánosság
ban beszél erről a kérdésről: . . . " . . . legyenek megállapított 
szolgálati szabályaink." Pedig éppen Kossuth volt az, aki szí
vesen használta a rövid, szabatos katonai nyelvet, ha hadmű
veleti utasításokat adott, vagy csapatokat látogatott meg. Csakis 
nagy elfoglaltsága lehetett az oka annak, a honvédség kettős 
szolgálati nyelvének elkerülhetetlen szükségessége mellett, 
hogy ezzel a kérdéssel nem foglalkozhatott behatóan. Pedig 
hogy megvolt ehhez is a tehetsége, bizonyítja az, hogy emig
rációja alatt, mint említettem, Kutahiában és Turinban erősen 
foglalkozott katonai ügyekkel s írt is katonai szakmunkákat. 

Természetes, hogy a legelső magyar nyelvű szabályzatok 
alapjául a császári hadsereg magyar ezredei számára régebben 
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készült magyar nyelvű fordítások szolgáltak. Ezekre támasz
kodva írták azután az új szabályzatokat, nemcsak a hadrakelt 
sereg számára, hanem i helyi nemzetőrcsapatok használatára 
is az ország különböző városaiban. így tehát nem csodálkozha
tunk azon, hogy ezek a gyors szükség parancsolta szabályzatok 
nem egységes alapelvek szerint készültek. Hogy csak néhányat 
említsek: Marosvásárhelyen megjelent 1848-ban ,,A szabad lo
vas sereg oktatási szabályzata." Ugyanakkor Komáromban is 
kiadtak egy szabályzatot „A nemzeti hadsereg zászlóaljai és 
századi parancsnokainak." Debrecenben 1849-ben megjelent egy 
„Utasítás a nemzeti szabad lovascsapatok harcvétele tárgyá
ban" című könyvecske. Ugyancsak Debrecenben 1848-ban „A 
debreceni nemzeti őrsereg oktatási és őrszolgálati szabályzata". 
Kolozsváron a „Kolozsvár városa gyalog polgári őrhada fegy
vergyakorlatánál bevett vezényszavak" és még egy, ugyanott 
szerkesztett szabályzat „A nemzeti őrsereg oktatási és gyakor
lati szabályzata 1848-ban". Miskolcon Kun Bálint írt egy mun
kát: „Fegyvergyakorlatban elemi Vezényszavak nyomán a mis
kolci nemzetőrség használatául 1848." „Nemes szabad kir. Pest 
városa magyar gyalog őrhada fegyvergyakorlatainál divatozó 
vezérszavak. 1848." című könyv megjelent Pesten. És Pozsony
ban ugyanakkor Sillye Gábor kiadta: „A pozsonyi II. számú 
nemzetőrség szabályai a tisztikar névsorával és hadgyakorlati 
parancs szavakkal. 1848." melynek szerkesztője Halas József 
pozsonyi nemzetőr volt. Mindezek a szabályzatok gördülékeny 
magyar nyelven készültek s a vezényszavakat a szerkesztői jól-
rosszul átvették régebbi magyar nyelvű kiadványokból vagy 
maguk alkották. 

Hogy a központi szerveknek nem kellett ezzel a kérdéssel 
külön foglalkozni, az egy lelkes honvédtiszt munkásságának kö
szönhető. Már említettem Gál Sándor nevét, aki Kiss Károly 
mellett azokban az években legbehatóbban és eredményesen 
foglalkozott a magyar katonai nyelv megalapozásával és terjesz
tésével s több szabályzatot bocsátott ki hihetetlenül rövid időn 
belül. Alább felsorolt munkái mind egy évben, 1848-ban kerül
tek ki a nyomdából, ami azzal magyarázható, hogy azok kéz
iratát már előbb, még a szabadságharc kezdete előtt már meg
írta volt, a császári sereg magyar katonái számára s most az új 
helyzetre alkalmazva egyszerre adta ki. Ezzel tehát — mivel 
azok az adott helyzetben jól használható munkák voltak — pó
tolta a központi szervek mulasztásait, illetve feleslegessé tette, 
hogy azok is kiadjanak más szabályzatokat, amelyek amúgy is 
csak az ő szabályzatainak nyomán készülhettek volna. Nagy 
kár azonban, hogy a könyvek megjelenési időrendjét nem tud-
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juk pontosan meghatározni, mert csak az évszám, 1848 jelzi ki
adásuk idejét. 

Gál Sándor, 1817. szeptember 21-én született Erdélyben 
Csíkszentgyörgyön.15 Édesapja katonatiszt volt s fiát is erre a 
pályára nevelte. 1838-ban belépett a Máriássy gyalogezredbe (a 
későbbi 37-ik nagyváradi ezred), onnan a Csíki I. székely gya
logezredhez került. 1842-ben hadnagy, ritka képzettségű, sok
oldalú s főleg a hadsereg kérdéseivel elméletileg is foglalkozó 
tiszt volt. A szabadságharc kezdetén azonnal csatlakozott a 
nemzeti ügyhöz. Neki köszönhető Bem tábornok erdélyi seregé
nek gyors felszaporítása. Háromszék védelmét a behatoló orosz 
sereggel szemben eredményesen megszervezte s csapatát a nyo
masztó orosz—osztrák túlerő körülzáró gyűrűjéből igen ügye
sen kivezette. Bem 1849 januárjában ezredessé nevezte ki, Vi
lágos után Kossuthot követve, emigrált. Később Kossuth paran
csára magyar légiót alakit, de 1861-ben ellentétbe került Kos
suthtal . Nem fogadta el utasításait, mire Kossuth őt Nápolyban 
az olasz hatóságokkal letartóztatta. Fogsága alatt elmebaj tört 
ki rajta, megőrült és 1866-ban Nocerában, Nápoly mellett meg
halt. 

A neve alatt megjelent szabályzataiból, amelyeket a Hon--
• védelmi Minisztérium is elfogadott hivatalos és az egész had
erőnél használandó utasításoknak, a következőket ismerjük: 

Legelső kiadványa kétségkívül az a szabályzat lehetett, 
amelyet a címlap adatai szerint még mint a székely határőr
ezred alhadnagya állított össze s most 1848-ban — eredeti szö
vegén valószínűleg alig változtatva adott ki. Mint Gál összes 
alább felsorolt szabályzatai, ez a könyvecske is nyolcadrét alak
ban fűzve jelent meg. Teljes címe: A császári királyi sorgyalog
ság oktatási szabályzatai. Az eredeti németből lefordította Gál 
Sándor cs. k. alhadnagy az 1, székely 14. határőrezredben. Pes
ten Trattner Károlyi betűivel. 1848. Célja, h o g y : . . . „a külö-
féle szolgálati szabályokat, mint a hadicikkeket is fel kell ne
kik olvasni és anyanyelvükön megmagyarázni." A vezénysza
vakat eredeti német nyelven írja s melléje teszi zárójelben a 
magyar megfelelő kifejezéseket. Találunk a füzetben érdekes, 
helyes magyar műszavakat. A Marschot nem menet, vagy me
netelésnek mondja, mint az eddigi szabályzatok legtöbbje, ha
nem „járat"-nak. Frontmarsch — arcjárat. A puskával való 
gyakorlatoknál már találkozunk azokkal a vezényszavakkal, 
amelyek azóta a későbbi honvédségeknél s még talán ma is, 
mint helyes hangzású magyar műszavak megmaradtak. In die 

is Szinnyei id. m. III. k. 943. o. 
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Balance-súlyba. Schultert — vállhoz. Beim Fuss — lábhoz. És 
jó nyelvérzékére váll, hogy az általános jelentőségű fegyver 
helyett, ha lövőfegyverről van szó — mert hiszen a kard, dsida 
is fegyver — állandóan már puskát ír. 

A Feuer vezényszó helyett a „Tüzelj" szót ajánlja, Flug
bahn helyett — Röpösvényt. Nem tudom milyen tájszólás ha 
tása lehet^ hogy a gránátosok prémkucsmáját ,,rohonczos" sü
vegnek írja. Éles lövészeti gyakorlatoknál a céltáblák mögötti 
mesterséges földhányást helyesen golyófogónak mondja, de 
néha erőltetett kifejezéssel golyódának is. 

Másik, alapvető munkája: „A Nemzeti Őrsereg oktatási, 
gyakorlati és őrszolgálati szabályzata" szintén Trattner Károlyi 
kiadásában jelent meg Pesten 1848-ban. Félhasábosan magyar 
és német nyelven adta ki, számítva a honvéd sereg szolgálati 
nyelvének a célszerűség parancsolta kettősségével. Szabály
zatát maga is ideiglenesnek tartja: . . . „amíg a nemzeti őrsereg 
országosan és törvényesen rendeztetik és a terjedelmesb a lap
szabályzatok a sajtó alól kiszabadulva közrebocsáttatnak, zsi
nórmértékül ajánltatnak." A Vezérfonal című fejezetben írja: 
. . . " . . . Mindenekfelett szükséges elkerülhetetlenül, hogy az 
őrsereg a magyar hadi mű- és vezérszavakhoz már kezdetben 
hozzászokjék és azok mentől előbb közértelműséget nyerje
nek." Figyelmezteti a nemzeti őrseregeket, hogy ,, . . . az i t t 
előforduló mű- és vezérszavak nem pár napok, hanem pár éveki 
fáradalom gyümölcsei." Gál e művében is ismétli az előbb e m 
lített kiadványában már meghatározott vezényszavakat. A 
Schwenkung-ot helyesen kanyarodásnak mondja. A Zug, nála 
nem szakasz, hanem tized, a Rotte — tag. Glied — sor. Abtei
lung — részleg. A csapat elejét a német szabályzatban Tète (fej) 
— a csapat hegyének mondja. Különbséget tesz az Abrichtung 
és Ausbildung között. Előbbit beoktatásnak, utóbbit kiképzés
nek nevezi. 

Gál Sándor szerkesztette a „Pestvárosi nemzeti őrsereg 
ideiglenes oktatási gyakorlati, szolgálati szabályzatát" 1848-ban 
a már említett feldolgozási mód szerint. 

Egy tömör összefoglalásban adja ki Gál 1848-ban utasítá
sait a hadműveletek alatt előforduló különböző feladatok meg
oldására. Ebben a kis könyvecskében a címlapon ez áll: „Rö
vid utasítás az előőrsök (Vorposten) szolgálatát illetőleg. A hon
védek és mozgó nemzetőrség számára. 1848 Pesten. Nyomatott 
Kozma Vazulnál." E munka első részénél is megemlíti, hogy ezt 
is csak szükséges sürgős munkának tartja, amíg: „ . . . terjedel-
mesebbb munkálataim megjelennének." „Altisztek és közvitézek 
számára van írva, azért a stylusban közértelműség végett min-
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den mesterkélt csinosságot mellőztem." A Feldwachet — had
őröknek, Védettet — táborszeminek mondja és helyes rendfo
kozati megjelölés, ami a mai napig is megmaradt, a legalacso
nyabb altiszti, tisztesi rangnak, a Gefreiternek, őrvezetővé való 
magyarítása. A térszín leírásánál helyesen használja a Teras-
senförmig megjelölésére a — lépcsőalak-ot. A Patrouille nála 
őrjárat, vagy cirkálat. A Schleichpatrouille és a Streif patrouille 
műszavakat nem nagyon szerencsésen lappangőrnek, illetve 
száguldőrnek, vagy kerengőrnek írja. 

Az Orsz. Széchenyi Könyvtár birtokában levő ehhez a kis 
füzethez van csatolva az alábbi három, szintén Gál Sándortól 
származó munka: 

1. „Rövrd utasítás egyes földszíni tárgyak és helységek vé -
delmezésében és megtámadásában" Pest, 1848. Kozma Vazul
nál." Földszíni tárgyak alatt az épületeket, hidakat, földhányá
sokat, sövényeket, falakat érti. Beszél azután a falvak, erdők 
felhasználásáról védelemben és támadás alatt. I t t nincs sok 
katonai műszóra szüksége, inkább elbeszélő formában kitűnő 
magyarsággal adja elő mondanivalóit. 

2. A tábori erődítményekről szóló alfejezetében már szük
sége van katonai műkifejezések magyarosítására. A futólagos 
tábori erődítményt — földharcgátnak nevezi, néha az erőltetett 
várzatok nevet is használja. Helyes magyar műszavai: Brust
wehr — mellvéd, Bankett — lőpad, Beimé — lépcső, Kehle —• 
torkolat. Feldschanze — vármű, de helytelen a Redoutnak, amit 
később fellegvárnak mondtak — váracs elnevezése. 

3. Ebben a gyűjteményben találjuk egy részletes utasítá
sát, az akkori harcokban még igen fontos szerepet játszó szu-
ronyvívásról. Hiszen tudjuk, hogy az ellenségnek tűzerővel való 
lenyűgözése, ellenállásának letörése után, következett a roham, 
a közelharc, a kézitusa, amelyben már a gyalogság puskára tű 
zött szuronyának jutott a főszerep. Az utasítás címe: „Szurony-
vítan a gyalog és lovas ellen." Pest 1848. Kozma Vazul." Kez
dődik a szuronyvívás oktatásával, mert mint helyesen határozza 
meg ,,a szuronyharc a tűzharc után a csata döntő mozzanata". 
Előgyakorlatként puska nélkül a ,,víruddal, azaz egy, a puska 
és szurony hosszának megfelelő, erős karóval való gyakorlato-
zást tartja szükségesnek, nehogy a katona az éles szuronnyal 
való gyakorlatnál kárt okozzon önmagának és másoknak. Az 
első vezényszó: „Gegen Infanterie Stellung" — magyarul : 
„Gyalogság ellen helyezkedj." Az „Apell" vezényszót „Tap-
pogj"-nak mondja s megmagyarázza, hogy erre a harcos . . . 
„ballábát felemeli és két, egymásra következő rövid hallható 
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lépés által talpával és sarkával együtt a földre helyezi". Ennek 
a célja, megtudni, hogy „ . . . a vívó ember testsúlyát valóban 
a jobb lábra nyugtatja-e?" 

A lovasság elleni szuronyharc ismertetésénél érdekes mó
don jellemzi ennek a különleges harcnak lényegét, amikor a 
gyalogos, a nála magasabban levő lovaskatona gyengéjét ki
használhatja . . . Az első vezényszó . . . „Jobbra ugorj, körölj". 
Ez alatt a német szabályzat „Caracolieren" mozdulatot érti. A 
lovas ember, a tapasztalás szerint, szemben nem támadhatja 
meg a szuronyos ellenségét, tehát igyekszik őt körben kerül
getni, hogy így mindig közelebb férkőzzön hozzá. A vívó vi
szont igyekezzék ezalatt a ló farához közelíteni, mert innen 
könnyebben eléri a lovas . . . „födetlen oldalát". Döfés után pe
dig . . . „tüstént hátra ugorjék, hogy kikerülje a lovas kardvá
gását". Külön fejezetben tárgyalja a császári és különösen az 
orosz hadseregben harcoló ulánus, dsidás lovasok elleni szu-
ronyharcot. Itt arra kell törekednie, hogy döfés helyett az eléje 
szegezett ds idát . . . „felemelt puskával gyorsan fejünk felébe 
emeljük". 

Az utasítást művészi metszetek élénkítik, bemutatva az 
említett mozdulatokat, testállást, fordulatokat. 

összefoglalva az elmondottakat, Gál Sándor szabályzat
szerkesztői tevékenységéről csak elismeréssel lehet nyilatkozni. 
Ha nem is alkotott olya^n munkákat, amelyek a magyar katonai 
nyelv fejlodéstorténetéoen nagy lépést tettek volna előre, de 
szabályzatai, utasításai a gyakorlatban pótolták a központilag 
nem szabályozott és rendszeresített katonai szolgálati és gya
korlati szabályzatok hiányát. 

A régi magyar hadtörténelemben főleg a hadseregszerve
zés kérdéseivel foglalkozó értekezéseiben elismert szaktörténé
szünk — Berkó István — három írásában beszél a szabadság
harc katonaságának magyar katonai nyelvéről. Az egyikben 
egy 1848. június 10-én kiadott szolgálati könyvet ismertet: 
„Utasítás a Nemzeti Hadsereg zászlóaljai és századparancsno
kainak."16 Tartalma főleg gazdászatközigazgatási természetű. 
Érdekes, hogy ebben a könyvecskében a honvéd megjelölés he
lyett a — talán nyelvészeti szempontból jobb, honvédő kifeje
zést olvassuk. De vannak benne nehézkes, erősen a nyelvújítás 
túlzásaiból eredő kifejezések is, mint például a „vontatéki illet
mény", amely meghatározza, hogy a törzstisztnek 2, a többi 
tisztnek 1 kocsit kell adni poggyászának szállítására egy állo
mástól a másikig. Másik értekezésében ismertet egy, 1849-ben 

16 Berkó I s t v á n : Honvéd csapa tok 1848-ban. Honvéde lem. 1926. évf. 15/16. 
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kiadott utasítást a gyalogság, lovasság és tüzérség számára.17 

Helyesen állapítja meg, hogy annak szövege — jó műszavakon 
kívül, egyrészt szolgai fordítás, másrészt erőltetett magyarosí
tás. A félrevezető hadműveletet, amit Diversionak mondtak, ér
telmetlenül nevezi ,,rögcsapás"-nak, az össztüzet — „közöntűz"-
nek. A térszín megvizsgálására küldött tisztet — ,,szemlészeti 
tisztnek", a készültséget — „éberségnek", a sorakozásra hívó 
jelet — „gyülőzajnak", a gránátot — „pattánynak", a málhás
lovat — „lomló"-nak írja. 

Berkó harmadik értekezésének címe: „Az 1848—49-es ka
tonai műszavakból."18 Sorra veszi a szabályzatok néhány, nem 
sikerült magyar műszavát s teljesen igazat kell adnunk ama 
megállapításának, hogy különösen a tábornoki kar rendfoko
zatainak magyar megfelelő műszavai teljesen értelmetlen for
dítások, mert nem tükrözik vissza az illető szolgálati tevékeny
ségét. A tábornokot — „őrnagy-vezérnek", az altábornagyot 
„hadnagy-vezérnek", a táborszernagyot — „tár-vezérnek", vagy 
„hadszernagynak" és a marsallt „nagyvezérnek" javasolja. Min
den logikát nélkülöző megnevezések ezek, mert nem veszik 
figyelembe, hogy például a „hadnagy" megjelölés, amely még 
Zrínyi Miklós munkáiban is voltaképpen fővezért jelentett •— 
a hadnak nagyja, azaz eleje —, később lekerült a legalacso
nyabb tiszti rendfokozat megjelölésére. így tehát furcsa, hogy 
a tábornok — őrnagyvezér, a felette álló magasabb altábornagy 
pedig csak hadnagy-vezér nevet viseljen. A táborszernagynak 
pedig semmi köze sincs sem a tárhoz, sem a hadszerhez. A mar 
sallt helyettesítő nagyvezérnél talán a török nagyvezéri rang 
szolgált mintául. Elfogadhatjuk, azonban Berkó megállapítását, 
hogy a szokatlan hangzású műszavaknál figyelembe kell venni : 
. . . „hogy sok műszavat annak idején a sürgős szükség miatt 
sietve, és sok fogalomra nézve rögtönözve kellett meghatározni. 
A magyar katonai műnyelv sokszor nem egész sikeres szókép
zésének mindamellett történelmi értéke van." 

Az viszont természetes, hogy az egészséges nyelvérzék 
ezen a fonákságon a gyakorlatban segített s ezek az erőltetett 
megnevezések talán már használatuk első idejében kikoptak 
a forgalomból, s a későbbi magyar műszavak közül teljesen 
eltűntek. 

A szabadságharc szabályzatainak magyar nyelvével kap-

17 Berkó I s tván : Szakkifejezések az 1848—49-es honvédseregné l . Honvéde lem 
1926. évf. 15Ü. és 16. sz. 

is B e r k ó I s tván : Az 1848—49-es ka tona i műszavakbó l . Magyar Katona i Szemle 
19410. évf. 9. f. 
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csolatban meg kell emlékeznünk két érdekes szolgálati könyv
ről, amelyek szoros összefüggésben voltak a szabályzatokkal. 
Az egyiknek címe: „Huszárok kézikönyvecskéje Oktatási sza
bályul altisztek és közvitézek számára." Pesten Emich Gusz
táv sajátja. 1849. A kis nyolcadrét, 140 oldalas könyvecske 
szerzője nevét nem tünteti fel a címlap, de az Előszó szövegé
ből kiderül, hogy azt Mészáros Lázár írta régen, fiatal tiszt 
korában, s most megengedte annak kiadását, bizonyára azért, 
mert a magyar honvédség lovassága is hasznosan forgatja an
nak lapjait. Az Előszó ezt mondja: „Ezen, kérdések és felele
tekbe foglalt munkácskát húsz néhány év előtt egy huszár fő
hadnagy írta össze, százada altisztjei számára, időközben e fő
hadnagy altábornaggyá lépett elő s neki jutott azon hallhatat
lan szerencse, diadalmasan vívó hadseregünket lé tegesí thetni . . . 
Egy irodalommal foglalkozó hadastyán megpillantván e mun-
kátskát, a tisztelt férfiú irományai között s érezvén ily oktatá
sok sürgetős szükségét, engedelmet kért a kézirat kinyoma-
tására." Hogy ki lehetett ez az irodalommal foglalkozó invali
dus katona, nem tudjuk. Bizonyára Mészárosnak egy ezredtársa, 
akivel húsz évvel ezelőtt szolgált a 7. sz. Liechtenstein huszár
ezredben s ott ismerte meg ennek a kéziratnak hasznosságát. 

Érdekes olvasmány ez a munka. Kérdés-feleletek alakjá
ban beszél a huszárságnak békében való kiképzéséről és . . . 
„Háborúidőbeli oktatásáról." A könyv utolsó fejezete 12 példa, 
miképpen kell a huszár járőr parancsnokának írásbeli jelenté
seit az ellenség helyzetéről stb. megfogalmazni. Mivel ez a 
könyv megszületése idején csak Mészáros birtokában, mint 
kézirat volt meg s legfeljebb ezredtársai ismerték annak hasz
nálhatóságát, ezért a szabadságharc előtti évtizedek katonai 
irodalmában még nem szerepelt. Kitűnő magyarságú szövegén 
meglátszik, hogy az egy gondolkodó, jól magyarul írni tudó 
katonának munkája. Egypár új műszavat is találunk abban. A 
régi közös hadseregben mindvégig használt Rapport-ot, azaz 
a honvédségnél kihallgatásnak nevezett jelenetet, amelyben a 
parancsnok intézi személyes kihallgatás alatt egy-egy katoná
jának ügyes-bajos dolgait, elrendeli fenyítését stb. e könyv 
„Hadiszék"-nek mondja. A Verplegszettel -— „táplajegyzék". 
A térszint a Terraint — „földtérnek", megmagyarázván, hogy: 
. . . „földtérnek nevezzük minden részét a föld kerekségének, 
hol hadakozni lehet." Nem szerencsés a Flanke fordítása „ol-
dalékra" és a. Cantonnierung — „szállásolási vagy tartózkodási 
hely"-re. A könyv jó magyar nyelvezetére pár példa: „ . . . meg
kívántatik, hogy a tizedes legénységét ismerje, hogy a közvi-
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tézek őt becsüljék, szeressék — sőt a hanyagok, kötelesség 
mellőzök, kicsapongok tartsanak is tőle." . . . „Vitézsége mel
lett, — mi a lelke a háborúnak, ami nélkül katonát nem is kép
zelhetni, — a seregnek még három főtulajdonnal kell bírni: 1. 
hogy az ország és haza, benne helyezett bizodalmának teljes 
lelkéből, igazán megfeleljen. 2. mindig erős és csatára edzett 
legyen, 3. hogy a háborúművelést alaposan értse." 

Mészáros könyvecskéje a katonaéletnek olyan kitűnő sza
bályait írja meg, hogy az, hadtörténelemmel foglalkozóknak 
ma is érdekes és tanulságos olvasmány.19 

A másik, ugyancsak kitűnő és főleg magyar nyelvi szem
pontból igen megfelelő munka egy tüzérutasítás. Címe: „Kézi
könyv a Honvéd Tüzérség számára". Kiadta a Minister-Elnök 
meghagyásából az Országos Nemzetőrseregi Tanács. Pesten 
1848. Nyomtatott Trat tner Károlynál. A kis nyolcadrét köny
vecske 113 oldalból áll, 3 vázlat melléklettel. Szerkesztőjének 
neve nem szerepel a címlapon. De elfogadhatjuk Kemény G. 
Gábor megállapítását, hogy annak szerzője a szabadságharc ki
tűnő tüzérszakembere, végül Komárom várának tüzérparancs
noka Mack (Makk) József. A tüzérség életének minden vonat
kozásával foglalkozik s főleg az ágyú alkatrészeinek, a foga
tolás, műhelyi és szertári szolgálatának ismertetésénél a szak
iparban szokásos népi szakkifejezéseket használja. Természe
tesen ő sem mellőzhette a — már forgalomban levő helytelen 
képzésű műszavakat, de ilyen nem sok van könyvében. Az 
ágyút, „ágyúnak", „álgyúnak", néha „lövegnek" írja. A tábori 
ágyú — Feldgeschützöt — „síklövegnek" nevezi. A Lafettét 
„mozdonynak" és a Gellert, azaz a félreugró és a régi, nem 
robbanó ágyúgolyóknak a becsapódási helytől való tovább gu-
rulására azt mondja, hogy az „ugró lövés". A tüzérségi harc 
alatti magatartását „viadalkori kötelességnek", a málhás állatot 
„rakló"-nak írja. 

Ez a kis tüzérségi szolgálati könyv a szabadságharc alatt 
nyomtatásban megjelent szabályzatok, utasítások közül a leg-
magyarosabban megírt munkának mondható. Szövegén érezni, 
hogy írója nem ragaszkodik görcsösen a régi császári szabály
zatok meghatározásaihoz, hanem magyarul gondolkodva, he
lyes nyelvérzékkel írja le mondanivalóit. 

A tüzérség mint akkor már fontos fegyvernem tehát a sza
badságharc alatt is létrehozta többé-kevésbé megfelelő magyar 

19 Mészáros és Makk munkáinak eredeti kiadványai, valamint Gál Sándor 
itt ismertetett szabályzatai megvannak az Országos Széchenyi Könyvtár anya
gában. 

231 



szabályzatát.20 A Jcatonai műszak másik ágazatában, a hadmér
nöki, árkász, hidász és utász szolgálatban sajnos nem találunk 
a magyar katonai nyelvtörténet szempontjából értékes előre
haladást. A csász. kir. műszaki tisztikar 1848-ban 190 főből 
állt. Közöttük csak 17, az utásztisztikarból 107 közül csak 5 
tiszt volt magyar. Az árkásztestület 69 tisztje közt egyetlen egy 
magyar emberrel sem találkozunk. Valamennyi felett, a ma
gyar tiszteket is beleértve, főleg a debreceni detronizációt meg
előző időszakban, a bécsi hadmérnöki vezérigazgatóság, a ma
gyar Hadügyminiszterrel együttértve rendelkezett. A honvéd
ség több polgári mérnököt is alkalmazott hadmérnöki szolgá
latában. Így tehát természetes, hogy a magyar katonai nyelv 
a műszaki szolgálat terén még nem bontakozhatott és fejlődhe
tett ki. A hadmérnök tisztek elnevezése a honvédségnél is ren
dezetlen maradt. Honvéd parancsnokok utasításai Ingenieur-
corpsról, Geniecorpsról írnak, bár néha már előfordul a „vár-
erődítési", vagy „honvédmérnöki" kar elnevezés is.21 

* 

Az elmondottakból kitűnik, hogy mi volt az oka, annak, 
hogy az 1848/49-es szabadságharc rövid ideje alatt miért nem 
fejlődhetett a magyar katonai nyelv tovább, de ezért senkit 
mulasztással nem vádolhatunk.. A két mozgalmas év viszontag
ságos idejében nem jelenhetett meg komoly, elmélyedést kí
vánó hadtudományi, katonabölcsészeti vagy hadvezetési elmé
leti kérdésekkel foglalkozó értékesebb munka. A katonai sza
bályzatok pedig a régi császári hadsereg szabályzatainak nem 
sikerült fordításai voltak, de találunk azokban jól megválasz-
tot később is tovább élő katonai műszavakat, a Kazinczy-féle 
nyelvújítás túlzásaitól alkotott erőltetett műszavak mellett. 

Csupán a hírlapirodalom terén beszélhetünk a katonai 
nyelv fejlődéséről olyan vonatkozásban, hogy a sajtóban meg
jelent harctéri eseményleírásokban a katonai nyelv s beleol
vadt az akkori társadalmi nyelv használatába. Ezekben a cik
kekben nem igen használták az erőltetett magyar műszavakat, 
hanem elbeszélő formában azokat elkerülve vagy körülírva ér
telemszerűen alkalmazták. 

Markó Árpád 
a történettudományok kandidátusa. 

20 A magyar tüzérségről adatokat találunk Saád Ferenc munkájában: A 
magyar tüzérségi szavak története. Pécs. 1936. Kultúra vállalat kiadásában. A tü
zér műszavak eredetét tárgyalja igen behatóan nyelvészeti szempontból. 21 Vidos Géza: A magyarság szerepe a Monarchia katonai műszaki szer
vezetében. Hadtörténelmi Közlemények 1941. évf. 155. és köv. o. 
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