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TANULMÁNYOK 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

ANONYMUS GESTÁJÁNAK NÉHÁNY HADTÖRTÉNETI 
VONATKOZÁSA 

Honfoglalás és hódítás Anonymusnál 

Az új Anonymus-kommentár készítése közben egyre nagyobb figyelemmel 
kísértük a Névtelen művének jogi vonatkozásait. E szempontot a korábbi iro
dalomban eddig Gerics József érvényesítette a leghatározottabban. Sajnálatos, 
hogy eredményei Csapodi Csabának a vele közel egyidőben megjelenő, a kérdés 
kutatástörténetét áttekintő munkájába nem kerülhettek már bele, de Györffy 
György legújabb, Anonymusszal foglalkozó munkája bevezetőjében sem említette 
meg a jogtörténeti kutatás eredményeit. Jelen rövid dolgozatunkmban nem vál
lalkozunk többre, mint hogy a névtelen szerzőnek a honfoglalás jogosságáról al
kotott véleményét szembesítsük a szakirodalom vonatkozó megállapításaival. 

Egyértelmű és Anonymus Gestájában több alkalommal elismételt tény, hogy 
Árpád az országot Attila örökségeként veszi birtokba. Maga a szerző nem sokat 
törődik az Árpád-Álmos és Attila közötti leszármazás részleteivel, nem is tudunk 
meg erről semmi közelebbit. A leszármazás kérdésében nyilván elégnek vélte a 
Turul-monda keretében elmondottakat, s Attila nevének emlegetésére csak a hon
foglalás jogosságának elismertetése szempontjából volt szüksége. Itt nem térünk 
ki az Attila-mondakör hazai ismeretének kérdésére, az bizonyított, hogy a XII. 
század végére Óbuda és Attila kapcsolatáról tudtak a német utazók. Magánál 
Anonymusnál, de a krónikaszerkesztés egyes, korábbi lejegyzésű fejezeteiben is 
megcsillan az Attila-irodalom ismerete. Ez annyiban kapcsolódik témánkhoz, 
hogy a szerző Attilára való hivatkozásait legalábbis a nyugati olvasóközönség ter
mészetesnek foghatta fel és ismertként fogadhatta, befogadására elő volt készítve. 

1 A Magyar Középkortudományi Társaság 1992. április 22-i Anonymus-konferenciáján elhangzott hozzászólás 
egy részének kibővített változata. Az új kiadás: Die „Gesta Hungarorum" des anonymen Notars. Die älteste 
Darstellung der ungarischen Geschichte. (Kiad. Gabriel Silagi) Sigmaringen, 1991 • 

2 Gerics József: Az államszuverénitás védelme és a „két jog" alkalmazásának szempontjai XII-XIII. századi 
krónikáinkban. In: Történelmi Szemle 18, 1978. 362-366. o., és uő: A korai rendiség Európában és Magyarországon. 
Bp., 1987. 234-237. o.; A Gestában előforduló embola szó jogtörténeti hátterére 1. Veszprémy László: Felix igitur 
Hungarorum embola. In: Hadtörténelmi Közlemények (a. továbbiakban: HK) 104. 1991- 66-68. o. 

3 Csapodi Csaba: Az Anonymus-kérdés története. Bp., 1978. 
4 Györffy György: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Bp., 1988. 
5 Gesta: 14. és 19. fej. 
6 V. Simon Péter: A Nibelung-ének magyar vonatkozásai. In: Századok 112, 1978. 271-325. o.; Hóman Bálint: 

A magyar hun hagyomány és a forráskritika. In: Történetírás és forráskritika. Bp., 1938. 45-170. o. 
7 így például a katalaunumi csata évszáma (1. fej.-ben 451.), vagy a flagellum Dei kifejezés. V.o. még 

Veszprémy L.: A kerlési (cserhalmi) ütközet forrásproblémája. In: HK 104, 1991. 76. o. 
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Más vonatkozásban is kidolgozatlan a szerző Attila-képe. Nem vizsgálja a 
magyarok és hunok viszonyát, ad absurdum vive, a hun nevet le sem írja 
müvében, nem kis gondot okozva ezzel a modern kutatásnak. Kézenfekvő lett 
volna, hogy Hungvár nevének az etimológiájakor a hunokat említse meg. Ehelyet 
azonban - nem kis logikai bukfenccel - kijelenti, hogy a magyarok Hungari neve 
származik Hungvár nevéből „Hungari dicti sunt a castro Hungu", s ezt kétszer is 
leírja. Annál érdekesebb Attila nevének hangsúlyozása a honfoglalás folyamán. 

Árpád kifejezetten Attila jogán veszi birtokba a területet, amit a de iustitia at-
thavi sui atthyle regis és egy más alkalommal a de iustutia mea kifejezések 
nyomatékosítanak. A szakirodalomban e kifejezések értelmezését illetően 
többféle vélemény él, mégis, megítélésünk szerint a Pais Dezső-féle „jussomból" 
megoldás tekinthető szerencsésnek. Itt jegyezzük meg, hogy a középlatin 
szótárak is ismerik a iustitia ilyen értelmű előfordulásait, akár örökség, akár 
valakit megillető jogok, akár a birtok birtoklására vonatkozó jogok összessége 
értelemben. 

Egyébként is, a szerző történetfelfogásának sarkalatos pontja az Attila 
uralmához való viszonyítás. Ennek már a második fejezetben szerep jut: a 
vezérek éppen azért választják Pannóniát úticéljukul, mert fáma volante 
tudomásuk van róla, hogy Pannónia földje Álmos őse, Attila birtoka volt. Rövide
sen azt is megtudjuk, hogy e rokonságnak mi a gyakorlati haszna. Vándorlásuk 
során a rutén fejedelmek alávetésekor már jogbiztosító szempont, hogy e fejedel
mek ősei annak idején Attila adófizetői voltak. Pannóniában a honfoglalók a 
bizánci vazallus fejedelmektől - legalábbis a legfontosabbaktól, Salanustól és 
Ménmaróttói - az ősre, Attilára való hivatkozással kérnek földet. A szerző 
számára a történelem Attila megjelenése óta folyamatos. Ezt jól mutatja a mortuo 
Athila rege, a post mortem Athile regis kifejezések gyakori előfordulása (öt fe
jezetben: 9, 11, 12, 35, 38). Véleményünk szerint ebben világosan tetten érhető a 
szerző felfogása: a Kárpát-medence honfoglaláskori politikai viszonyai Attila 
halála után alakultak ki, amikor az így uralkodó nélkül maradt területet a szom
széd államalakulatok vazallusai vették birtokba (a cseh fejedelem és a görög 
császár vazallusai). Ezt a történeti folytonosságot csak még hangsúlyosába teszi a 
székelyek etnikai kontinuitása, a magyarok megjelenésével bennük korábbi uruk, 
Attila örökösét ismerik fel s magától értetődően a szolgálatukba szegődnek. 

Az Attila halála után kialakult állapotnak tehát a jogos örökös megjelenése vet 
véget, s Árpád nem is győzi eleget hangoztatni Attilával való rokonságát. 
Jellemzőnek találjuk, hogy az Ipoly menti szlávok, Salanus emberei megijednek, 

8 Anonymus nem egyértelmű, olykor homályos megjegyzései a hun-magyar viszonyról is felelősek azért, hogy 
a mai történetírásban két ellentétes vélemény fogalmazódott meg a hun hagyomány ósi vagy újabb volta mellett. 
V.o. Kristó Gyula: Volt-e a magyaroknak ősi hun hagyományuk? In: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., 1983-
313-329. o. és Kulcsár Péter A magyar ősmonda Anonymus előtt. In: Irodalomtörténeti Közlemények 91-92. 
1987-88. 532-544. o. A hun névtől lehet, hogy éppen a bizánci szóhasználat (hun=magyar) riasztotta el Anonymust. 

9 V.o. Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Bp. 1984.2491. o. {Századok 107, 1973. 632-33. o. és másként Gabriel 
Silagi: Die Ungamstürme in der ungarischen Geschichtsschreibung: Anonymus und Simon von Kézai. In: Popoli 
délie steppe: Uni, Avari, Ungari. Settimane di studio, t. 35-, Spoleto, 1988. 261-262. o. A kérdést utoljára Boba Imre 
érintette in: Ungarn-Jahrbuch 18, 1990. 169-177. o. 

10 / . F.Niermeyer. Mediae latinitatis lexicon minus. 572. o.; Albert Blaise: Lexicon latinitatis medii aevi. Turnholti, 
1986. (Oorpus Christianorum) 516. o. 



amikor látják, hogy az isteni kegyelem a magyarokat támogatja, de még inkább 
(maxime) az Attilával való rokonság híre van rájuk nagy hatással, s készteti őket 
csatlakozásra. (Ez általában is megállapítható, az Attilával való rokonság em
legetésével szemben a magyarok égi, isteni küldetésének, a hangsúlyozása 
másodlagos marad, s csak mellékesen értesülünk róla, hogy mind a magyarok, 
mind Attila flagellum Dei-ként jelentek meg a történelemben.) 

Úgy tűnik nem jelentőség nélküli, hogy a magyarok Kárpát-medencebeli ellen
felei túlnyomórészt a görög császár vazallusai. Akármilyen forrásokból is merített 
Anonymus történeti képe megalkotásakor, az bizonyos, hogy a részletek meg
fogalmazásakor teljes mértékben a saját elképzelései, szándékai szerint járt el. Ide 
soroljuk azt is, hogy a magyarok legjelentősebb ellenfelei közül Salanus és Mén
marót expressis verbis bizánci vazallusok, míg a bodonyi Glad vélhetően az. 
Ménmarót szerepének fontosságát nem csak az mutatja, hogy a honalapítást antik 
előképek hatására Árpád fia, Zolta és Ménmarót leányának házassága zárja le, 
hanem az is, hogy a magyar honfoglalás jogosságára vonatkozó bizánci érvelést 
Ménmarót szájából ismerjük meg. Ennek tartalma nem is lehet kétséges: nem is
merik el az Attila személyére alapozott igény jogosságát, hiszen Attila rabló mód
jára (raptor) ragadott el jog szerint a bizánci császár fennhatósága alá tartozó 
területeket. A bizánci érvelés a magyarokat a legcsekélyebb mértékben sem 
zavarja, mint láttuk, Anonymus számára a jelen történelem Attila halálával 
kezdődik. Az Attila megjelenése előtti időszakot egy tömör ablativus absolo-
tusszal intézi el: megfutamítván a rómaiakat" (fugatis Romanis). Róluk nem is 
tudunk meg többet, kilétük taglalása messze állt a szerző szándékaitól. 

Nézzük meg az imperátor, (azaz a császár) szó előfordulásait a Gestában. A 
szöveg tízszer említ imperátorokat, ötször a görög császárt, háromszor a német
rómait, s kétszer általában említi őket, amikor a szkíták soha le nem igázott 
voltáról esik szó (ez utóbbi jogtörténeti fontosságát Gerics József már korábban 
tisztázta). A német-római császárok emlegetése a magyar honfoglalással nem áll 
szorosabb kapcsolatban, kettő a nyugati kalandozásokhoz kapcsolódik, egyszer 
pedig I. András király birtokcseréjével kapcsolatos. Egyáltalán nem tűnik eről
tetettnek következtetésünk, hogy a Gestában a magyarok mindvégig háttérben 
maradó, nagy ellenfele a bizánci császár: az ő vazallusaival szemben folyik a 
honfoglalás. A szerző történeti képe csakis olyan korszakban formálódhatott, 
amikor a magyar történelemben hangsúlyosan jelen volt a bizánci császárság, s a 
bizánci hatalom végzetes, XIII. századi meggyengülése még nem kezdődött meg. 

Ezen a ponton tudunk kapcsolódni az európai historiográfiához. Nem magától 
értetődő ugyanis a hódítás, földfoglalás jogosságának felvetése s tárgyalása. A XII. 

11 Legutóbb Györffy Gy.: Anonymus. Rejtély... i. m. (4. jegyz.) 92. o. Eredetileg: Ethnographia, 1965. és 
Kapitánjfy István A névtelen jegyző és Bizánc c. előadásában a Moravcsik Gyula emlékkonferencián 1992. május 
20-21-én. Ha akarta volna, a cseh fejedelem kapcsán a német-római császárt is szerephez juttathatta volna a 
honfoglaláskori harcokban^ de nem tette. 

12 Közveden mintául szolgáló magyar-bizánci polémiáról nem tudunk. Bizonyos betekintést engednek Manasses 
beszédei. Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Bp., 1984. 157-161. o.; Makk Ferenc: The 
Árpáds and the Comneni. Political Relations Between Hungary and the Byzantium in the 12th Century. Bp., 1989-
112. o. A bizánci jogigényre 1. Moravcsik Gy.: Der ungarische Anonymus über die Bulgaren und Griechen. In: Revue 
des etudes sud-est européennes 7, 1969. 167-174. o. 

13 Gerics J.: i. m. 
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században a római és a kánonjog hatására élénkül meg az érdeklődés a hódítók 
jogai iránt. Ebben kétségkívül szerepet játszott az igazságos háborúk ki
kristályosodó kánonjogi felfogása s a törekvés arra, hogy jogi keretet adjanak a 
politikatörténet eseményeinek. A század krónikásainak szótárában megjelenik a 
ius proelii, a tus dominandi vagy a lex belli. Névtelenünk és a jogi szemlélet 
között nem lehet véletlen a kapcsolat: az igazságos háború kritériumai között is 
első helyen találjuk az ősi jogok visszaszerzésének feltételét, s kitérnek arra is, 
hogy a háború megindításának jogát a szuverén és legitim fejedelmek soha senki 
által le nem igázott állapota biztosítja. 

Rátérve a historiográfiai példákra, Geoffrey of Monmouth latin nyelvű 
krónikája, s általában a században virágjába szökő Artúr-irodalom volt az, ami 
példát kínált arra, miként lehet egy mitikus s a történelem homályba vesző alakra 
visszavezetni egy királyság megszerzését s birtoklását. Egyúttal persze jól pél-
dázza a jogi szemlélet térnyerését is a latin történetírásban. Geoffreynál maga 
Artúr is örökség jogán - a legbiztosabb jogcím - veszi birtokba az országot. (Az 
sem érdektelen, hogy egy ilyen, vagy ehhez hasonló történetírói szándékkal 
egyúttal a napi politika vonatkozásai is kideríthetőek: biztosítani a jelen királya 
számára a legitimitás látszatát múltbeli cselekmények által.) Következetesség nem 
kérhető számon a krónikásokon - így Anonymuson sem. Geoffrey természetesen 
nem ismeri el a rómaiak angliai hódításainak jogosságát, de Artúr király kontinen-
tális hódításait tudomásul veszi és a hódítás, a fegyverek jogát emlegeti. Szem
pontunkból hasonlóképpen érdekes az angliai historiográfia egy másik alkotása, 
Richard Fitz Neal Dialógus de scaccario c. műve, a század 70-es éveiből. Ez 

14 Donald Sutherland: Conquest and Law. In: Studia Gratiana 15, 1972. 35-51. o. Itt találhatóak meg a római 
jogi példák a hódítók jogairól: Cicero: De inventione 1.45.85., Digesta XI. 7.36., stb., v.o. M.T. Clanchy. From 
Memory to Written Record. England 1066-1307. London, 1979. 20-21. o. 

15 Frederick H. Rüssel: The Just War in the Middle Ages. Cambridge-London, 1979. 
16 így Henry of Huntingdon-nál (1125-45): „cum iure proelii superare, iure dominandi possidere, lege 

dominantium regere," így az angol király I. Henrikről szólva: „regem Francorum lege belli superaverat". Sutherland: 
i. m., Freisingi Otto: Gesta Friderici II, 32. o.; a hódítás joga „Revolvamus modemorum imperatorum gesta, si non 
divi nostri principes Karolus et Otto nullius beneficio traditam, sed virtute expugnatam Grecis seu Longobardis 
Urbem cum Italia eripuerint Francorumque apposuerint terminis". 

17 így például Gratianus C.23- q.2. c.2.: „lusta autem bella soient diffiniri, que ulciscuntur iniurias, sic gens et 
civitas petenda est, que vel vindicare neglexerit quod a suis inprobe factum est, vel reddere quod per iniurias 
ablatum est." A háborúindítás joga a legitim fejedelmeké C.23- q.l. c.4.: „Que... iure puniantur... sive Deo sive aliquo 
legitimo imperio iubente..." suscipiendi belli auctoritas atque consilium penes principes sit. C.23- q.8. c.15. ... „pro 
defensio legum paternarum". 

18 Geoffrey of Monmouth: História regum Britanniáé. Cambridge, Mass. 1951. (The Mediaeval Academy of 
America Publ. No. 57.) Fest Sándor korábban csak a stílusára lett figyelmes: Anonymus angol forrásai, in: Egyetemes 
Philológiai Közlöny 59, 1935. 162-179- o. A hazai krónikákban v.o. a Szt. László korával foglalkozó krónikarészletek 
jogi vonatkozásait Gerics József: Krónikáink és a Szt. László legenda szövegkapcsolatai. In: Középkori kútfőink 
kritikus kérdései. (Szerk. Horváth János-Székely György) Bp., 1974. 120-123. o.; Mezey László: A korai László 
irodalom kialakulása. In: Athleta patriae. Szt. László tanulmányok. (Szerk. Mezey László) Bp., 1980. 32-34. o. és 
Veszprémy L.: A kerlési (cserhalmi) ütközet forrásproblémája. In: HK 104, 1991. 72. o. 

19 LX.l „Commonebat (se. Arturum) id rectitudo, cum totius insulae monarchiám debuerat hereditario iure 
obtinere", v.o. Peter Johanek: König Arthur und die Plantagenets. Über den Zusammenhang von Historiographie und 
höfischer Epik in mittelalterlicher Propaganda. In: Frühmittelalterliche Studien 21, 1982. 350. o. 

20 IX.ll. „totam Európam sibi subdere affectât", rómaiakra: „Nihil enim quod vi et violentia acquiritur iuste ab 
ullo possidetur", „Nam si, quia Iulius Caesar ceterique Romani reges Britanniám olim subiugaverunt, vectigal nunc 
debere sibi ex illa reddi decernit, similiter ego censeo quod Roma mihi tributum dare debet, quia antecessores mei 
earn antiquitus obtinuerunt" (uo.) Ugyanazt megtaláljuk Wace angol nyelvű változatában is. Wace-Layamon: 
Arthurian Chronicles. London-New York (Everyman's Library) 74., 87. o. 
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Hódító Vilmos angliai hódítását igazolja, miszerint Vilmos Hitvalló Eduárd jogos 
örököseként, sőt az őt ért sérelmek megbosszulójaként vette birtokba új 

21 
országát. 

A Ménmarót szájába adott rövid megjegyzés igazolja, hogy Anonymust foglal
koztatta a kérdés s úgy érezhette, hogy Attila ősként való feltüntetésével meg
győzően alapozta meg a magyar hódítás jogosságát. Műve szempontjából erre 
egyébként nem kényszerítette semmi, hiszen rendelkezésére állt, s hasznosította 

22 
is a fehér ló típusú, illetve az ún. tréfás honfoglalás típusú elbeszélést. Ennek 
csattanója a 38. fejezetben olvasható is: a 12 fehér ló s az ajándékok fejében tulaj
donképpen megvásárolták Salanus területét, aki a föld és víz küldésével ezt 
jóváhagyta. A végén azért még ebben a fejezetben is megjegyzi a névtelen 
krónikás: hogy gyorsan hagyja el a mi földünket, ahová Salanus őse csak Attila 
halála után tette be a lábát. 

A Gesta egyik legtöbbet vitatott pontja a rómaiak legelője (pascua Romanorum) 
megjegyzés magyarázata. A 9. fejezet végén jegyzi meg a szerző, hogy Attila 
király halála után a rómaiak Pannónia földjét legelőnek hívták, mivel nyájaik ott 
legeltek. Nem kevésbé nehezen értelmezhető a folytatás, miszerint joggal hívták 
úgy, mivel most is a rómaiak legelnek Magyarország javaiból. 

A rómaiak legelője megállapítás semmiképpen nem Anonymus kitalációja, 
mivel Odo de Deogilo század közepén keletkezett munkájában hasonlóképpen 
fogalmaz: Magyarországot régen Julius Caesar legelőjének mondták (pabula Iulii 
Caesaris). Érdekes módon eddig nem hívták fel a figyelmet arra, hogy a Caesar 
név Magyarországgal kapcsolatos emlegetése bizánci forrásokból jól ismert. 
Moravcsik Gyula már 1923-ban ismertette Eirené, Szt. László király leánya sírver
sét, illetve Nicetas Choniates III. Béla Margit nevű leányának 1185. évi há
zasságához kapcsolódó lakodalmi beszédét. Theodoros Prodromos Piroska csa
ládjának a tagjait mondja Julius Caesaroknak, míg Choniates szerint Margit 
családjának eredete nyúlik vissza a Julius Caesarokig. A középkori Caesar-mon
dakör legújabb monográfusa úgy vélekedett, hogy itt magának Caesarnak az em
léke villan meg. Tekintettel azonban arra, hogy a bizánci forrásokban Caesar 
neve többes számban fordul elő, értelme Odónál is aligha lehet más mint „római 
császárok". Úgy tűnik tehát, hogy Odo szövege a bizánci terminológián alapszik, 

21 Richard, Son of Nigel: De necessariis observantiis scaccarii dialógus qui vulgo dicitur Dialógus de scaccario. 
London etc. 1950. (Ed. Charles Johnson) Vilmos a hódítása után új jogrendszert vezetett be: „Sic igitur quisquis de 
gente subacta fundos vei aliquid huiusmodi possidet, non quod ratione successionis deberi sibi videbatur adeptus 
est, sed quod solummodo, mentis suis exigentibus vei aliqua pactione intervenierte, obtinuit." (X. cap., 54. o.), a 
foglalás megítélése: „Post regni conquisitionem, post iustam rebellium subversionem" (uo. 53- o.). 

22 A legutóbb Szovák Kornél A fehér-ló monda kérdéséhez. In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1984/85. 
Szeged, 1991. 563-571. o. 

23 A problémára összefoglalóan Kristó Gyula: Rómaiak és vlachok Nyesztornál és Anonymusnál. In: 
Tanulmányok az Árpádkorról. Bp., 1983. 132-190. o. 

24 Odo de Deogilo in MGH SS. XXVI. 62. (Liber de via Sancti Sepulchri 2. k.) 
25 Moravcsik Gy.: Szent László leánya és a bizánci Pantokrator-monostor. Bp.-Konstantinápoly, 1923. (A 

Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet Közleményei, IS. füzet) 8-9. o., uő.: Az Árpád-kori magyar történet 
bizánci forrásai, i. m. 172-173-, 26l. o. 

26 Joachim Leeker: Die Darstellung Cäsars in den romanischen Literaturen des Mittelalters. Frankfurt/Main 1986. 
(Analecta Romanica 50.) 284. o. 
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amikor Magyarországot Julius Caesar legelőjének nevezi, sőt valószínűleg ebben 
a formában is eredetileg Julius Caesarokról lehetett szó. 

Úgy véljük, egy ponton ismét bepillanthatunk a Névtelen munkamódszerébe. A 
saját korában közkeletű és ismert felfogást (v.o. Odo) nem ignorálhatta művében, 
de finomította és tompította, szándéka szerint hatástalanította. A római császárok 
megnevezése művében a benne rejlő jogigény miatt elfogadhatatlan lehetett 
számára s ezért választotta a kevésbé provokatív rómaiak legelője formát. Ezt 
még tovább finomítja: a római pásztorok legelője. (Még ha Veszprém ostromakor 
megtudjuk, hogy nem csak pásztorok voltak, hanem katonák is.) A magunk 
részéről hajlunk arra, hogy a 9. fejezetben olvasható folytatást, ti. a rómaiak most 
is Magyarország javaiból legelnek, Horváth János véleményének megfelelően 
értelmezzük. Ő ugyanis a kétségkívül több jelentésű és értelmű rómaiakban 
görögöket, azaz bizánci rómaiakat látott. 

Ha elfogadjuk, hogy a szerző koncepciója a bizánci birodalommal szemben 
végrehajtott honfoglalás volt, akkor a rómaiak (Romani) egyik lehetséges értel
mezési lehetőségeként is meghagyhatjuk a bizáncit. Ez esetben Magyarország 
javait nyugodtan értelmezhetjük bizánci fennhatóság alatt álló területként. Egy 
ilyen megjelölés pontosan illik a III. Béla által Margit leánya hozományaként 
adott területre, a Gestában is említett Nándorfehérvár és Barancs várak 

28 
környékére. Margit férje pedig nem volt más mint II. Izsák bizánci császár. E 
hipotézis persze nem nyújt megnyugtató magyarázatot a Veszprém várában 
tartózkodó rómaiak kilétére. Kétségtelen, hogy mivel nyugat felé menekülnek, 
bennük inkább német-római alattvalókat kell látnunk. így hipotézisünk csak ak
kor érvényes, ha a 9. fejezet római pásztorai s a Veszprém ostromakor említett 
római katonák nem tartoznak össze. (A Gestában ez nem lenne példa nélküli 
eljárás, mert a kunok esetében is előfordulnak barátiak, a magyarokhoz csatla
kozók, s ellenségesek.) 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a magyar honfoglalás jogosságának 
felemlítése jól illik a névtelen szerző jogi műveltségéről már korábban kialakult 
képbe s azt még árnyaltabbá teszi. A Ménmarót és Árpád közti jogi vita hang
súlyozása pedig a szerző korának napi politikai aktualitásaira vet fényt, s 
megerősíteni látszik azt a véleményt, hogy a szerző nem csak III. Béla jegyzője 
volt, hanem élményeit is uralkodása alatt szerezte. 

27 Horváth J.-. P mester és műve. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 60, 1966. 16-18. o. 
28 Makk F.: The Árpáds. I. m. 120. o.; Tautu, Louis: Le conflit entre Johanits Asen et Emeric roi de Hongrie. In: 

Mélanges Eugène Tisserant. Vol. 3. 367-393. o. (Studi e testi 233.) Città del Vaticano, 1964. 
29 Kunokra: baráti pl. 10. fej., ellenséges 25. fej. 
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A ballista előfordulása Anonymusnál 
A számszeríj használatának kezdetei Magyarországon 

Köztudomású, hogy a ballista szó, illetve származékainak legkorábbi előfor
dulásai elbeszélő forrásainkban találhatóak: Anonymus XIII. századi másolatban 
fennmaradt, általános vélekedés szerint 1200 körül írott Gesta Hungaromrrúban s 
a XIV. századi krónikaszerkesztés 107. fejezetében, amelynek keletkezését ál
talában 1200-nál korábbra szokták helyezni. . A ballista szó jelentésének 
problémáját újabban Vékony Gábor érintette egyik tanulmányában (1991) , majd 
véleményét megismételte az 1992. évi Anonymus-konferencián. A ballista szó 
hazai előfordulásainak kérdése azért érdemel figyelmet, mivel ez egyúttal a 
számszeríj hazai megjelenésének a kezdeteire is fényt vet, aminek bemutatásával 
eddig adós maradt kutatásunk. 

Kiindulásként ismerkedjünk meg Vékony elméletével. Esszerint a ballista a 
középkorban egyértelműen számszeríjat jelent, s így Magyarországon sem, 
Anonymus művében sem jelenthetett mást. Tekintettel arra, hogy először a tatár
járás alkalmával említi Rogerius Siralmas énekében, arra a következtetésre jut, 
hogy hazai ismertté válása is csak a XIII. század második felében következett be. 

Elöljáróban még csak annyit jegyzünk meg, hogy egy fegyvertörténeti, 
kultúrtörténeti jelenség hazai ismerete és hazai elterjedettsége nem függ szorosan 
össze, amire a legfrappánsabb példák a lovagi kultúra köréből hozhatók. Udvari, 
lovagi tornára vonatkozó feljegyzést nem ismerünk az Árpád-korból, mégis 
merész feltételezés lenne azt állítani, hogy az udvari írástudók, a követségek al
kalmával megfordultak, a lovagi irodalmat legalább a szóbeliség szintjén vala
mennyire is ismerők ne tudtak volna róla s ne lettek volna tudatában fon
tosságának. A torna szó (torneamenta) 1114-ben fordul elő Európában -
tudomásunk szerint - először. A torna magyarországi ismerete szempontjából is 
fontos, hogy német földön Barbarossa Frigyes uralkodása alatt beszélhetünk 
először egyfajta lovagi kultúráról. Egyébként éppen Barbarossa kereszteseinek 
magyarországi átvonulásához kapcsolódik a lovagi játék (ludus militaris) első 
hazánkkal kapcsolatba hozható említése. így a lovagi játék (turnamentum) em-

1 A magyarországj latinság szótára. Vol. 1. Bp., 1989. 319- o. 
2 A datálási kérdésekre összefoglalóan: Gerics Józsefi Legkorábbi Gesta-szerkesztéseink keletkezésrendjének 

problémái. Bp., 1961., uó~.: Krónikáink és a Szent László-legenda szövegkapcsolatai. In: Középkori kútfőink kritikus 
kérdései. Bp., 1974. (Szerk. Horváth J.-Székely Gy.~) 113-136. o. Kristó Gyula hangsúlyozza az e fejezetek és II. 
András korának eseményei közötti hasonlóságot in: Legitimitás ' és idoneitás. Adalékok Árpád-kori esz
metörténetünkhöz. In: Századok 108, 1974., 585-619- o. Újabban Veszprémy L.: A kerlési (cserhalmi) ütközet 
forrásproblémája. In: Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 104, 1991. 69-77. o. 

3 Vékony G.: Anonymus kora és korhûsége. In: Életünk 29, 1991- 65-66. o. 
4 A Magyar Középkortudományi Társaság ülése. 1992. ápr. 22. 
5 Vékony G.: i. m. 
6 Michel Parisse: Le tournoi en France, des origines à la fin du XlIIe siècle. In: Das ritterliche Turnier im 

Mittelalter. (Hg. v. Josef Fleckenstein) Göttingen, 1985- 982. o. és v. ö. Fügedi Erik: Turniere im mittelalterlichen 
Ungarn. U. o. 390-400. o. 

7 Jackson, William Henry: Knighthood and the Hohenstaufen Imperial Court under Frederick Barbarossa 
(1152-1190). In: The Ideals and Practice of Medival Knighthood. III. (Ed Christopher Harper-Bill-Ruth Harveý) 
Woodbrid^,-1990. (ismertetégünk HK 105, 1992., 1. sz.) 
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legetése a Névtelen művében teljesen korszerű és elképzelhető a XII-XIII. század 
fordulóján. 

Először tegyünk egy európai kitekintést - a szakirodalom alapján. A ballista 
elnevezés már Vegetius művében feltűnik manuballista és arcuballista formában 
(IV,22; 11,25; 111,24; IV,22; 11,15). A középkori számszeríj útja, amint az elnevezés 
is sejteti, az arcuballistá-tól indult. A másik megoldást, a torziós technikát, a 
kővetők esetében hasznosították, a célnak megfelelően egyre növelve a 
méreteket. Ez utóbbiakat álló számszeríjnak nevezi a szakirodalom és sajnos csak 
ritka esetekben különböztethetők meg nevük alapján a kézi számszeríjaktól. 
Ezekből nyilak mellett kisebb köveket is kilőttek, mint az Izidor magyarázatából 
is kitűnik (v. ö. 10. jegyzet). Szerencsésebb helyzetben vagyunk a bizánci for
rásokkal, ahol hozzávetőleg 1100-ig az álló számszeríjat nevezték ßaA,iaxpa-nak, 
s a kézit a későbbiekben xÇayYpcx-nak. A közös eredet és az elnevezés általános 
jelentésű etimológiája (görög baléin = dobni) eredményezte, hogy a ballista a 
középkorban általában számszeríjat jelentett, azonban vetőgép, kővető jelentése 
sem tűnt el, csak háttérbe szorult. A számszeríj teljes eltűnéséről a későan
tikvitás és a keresztes háborúk kora között sem a korábbi nyugat-római, sem a 
kelet-római területeken nem beszélhetünk. Kétségtelen azonban, hogy ritkán em
lítik őket s képi ábrázolásaik sem gyakoriak. 

Az angliai normán hódítástól kezdve azután megszaporodnak az adatok. A ku
tatók - ugyan némi fenntartással - már a hastingsi csatában valószínűsítik normán 
számszeríjászok jelenlétét, akik „quadratis iaculis" lőttek. 

A XII. században említéseik megsokasodnak: találkozunk velük az 1118-as 
aleçon-i csatában - I. Henrik oldalán - , majd Suger is számos alkalommal említi 

8 „militie ludum gaudens in propria persona ordinavit". In: Arnold von Lübeck- Chronica Slavorum IV. 8. o., 
1189- évhez. MGH SS rer. Ger. in usum sehol. 14. 131. Ennek még az sem mond ellent, hogy Ottokar von Steier 
rímes krónikája szerint a magyar udvari emberek még 1264-ben, a Béla herceg és Kunigunda házasságkötése 
alkalmából rendezett ünnepségen nem ismerték a lovagi torna bizonyos formáit (buhurt), s megrémültek attól. V. ö. 
Gombos: Catalogus No. 4146. 8140. skk. o. Erre Vizkelety András hívta fel a figyelmet a Középkortudományi 
Társaság 1992. november 2-5-i konferenciáján tartott előadásában. 

9 A kérdés alapvető feldolgozása: Huuri, Kalervo: Zur Geschichte des mittelalterlichen Geschützwesens aus 
orientalischen Quellen. Helsinki, 1941. (Societas Orientalia Fennica. Studia Orientalia 9/3-) Legújabb összefoglalása 
in: Lexikon des Mittelalters. Bd. 1. 965-969. o. E. Harmuth szócikke. Korábbi munkák: Bœheim, Wendelin: 
Handbuch der Waffenkunde. Leipzig, 1890., 401^Í30. o.; Köhler, Gustav: Die Entwicklung des Kriegswesen und der 
Kriegführung in der Ritterzeit. 3. k., Breslau, 1887. 155-160. o. (E. Harmuth: Die Armbust. Graz, 1975. c munkáját 
nem volt módunk használni.) László Béla: Adalékok az antik lövegtan történetéhez. In: Egyetemes Philológiai 
Közlöny 33, 1909 778-781. o., 34, 1910 339-346., 396-409. o., különösen 398-399- o. (itt köszönöm meg lektorom, 
Szovák Kornél figyelmeztetését e dolgozatra.) Contamine, Philippe: La guerre au Moyen Age. Paris, 1980. 165-167. o. 
Érdekes példákat említ a lovas számszeríjászokról, ami persze még nem jelenti azt, hogy lóról használták 
fegyverüket. Gaier, Claude: Les Armes. Turnhout, 1979. 30-32. o. (Typologie des sources du Moyen Age occidental, 
34.); Finó, J. F.: Machines de jet médiévales. In: Gladius 10. 1972., 25-43. o. Legutóbb Claudie Gaier: Quarnd 
l'arbelète était une nouveauté in Le Moyen Age 99, 1993- 201-229. o. 

10 Izidor megfogalmazása is ezt támasztja alá: „Balista genus tormenti, ab emittendo iacula dicta, ßa^eiv enim 
Graece mittere dicitur. Torquetur enim verbere nervorum, et magni (sic) vi iacit aut hastas aut saxa. (Etymologiarum 
libri XVIII. X. 2. [Ed. Lindsay] W. M. Oxonii, 1911.) Az álló számszeríjra 1. Meyer, Wolfgang: Der Burgenbau zur Zeit 
der Herren von Güssing-Güns im heutigen Burgenland. In: Die Güssinger. ( Hrsg. v. Heide Dienst-Irmtraut 
Lindeck-Pozzd) Eisenstadt, 1989. 266. o.: Huuri idekapcsolja a Selbstschuss, Selbschooss. självskjut, Selbgeschoss 
kifejezéseket is, azokat eredetükre nézve - a szláv szó tükörfordítása lévén - az 1230-as évek végétől 
Oroszországban megjelenő mongolokkal, azok kínai típusú álló számszeríjaival hozza kapcsolatba. I. m. 51. o. L. 
még A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 3. k. Bp., 1976. 671. o. 
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krónikájában. A forrásokban is lemérhető, hogy a fegyver használatának elter
jedésében a keresztes háborúk adták a döntő fordulatot, részben a gyalogság 
megnövekedett szerepe, a várvédelem fontossága, a pogányokkal szembeni 
használatának fontossága, a muzulmánok fegyverzetével szembeni előnyei miatt. 
Hosszan sorolhatnánk az erre utaló krónikahelyeket (Tyrosi Vilmos, Aacheni Al-

12 
bért, Gesta Francorum stb,). 

Érdekes Guibert de Nogent szóhasználatában, hogy az arciballista jelenti a 
számszeríjat, s a ballista a vetőgépet. Ebben azonban nem áll egyedül, hason
lóképpen jár el Robert de St. Remi, Raimund de Agiles is. Visszatér e 
megközelítés Freisingi Ottó művében is (Gesta Friderici, 2,21. lapis vi tormenti ex 
balista, quamodo mangam vulgo dicere soient), azaz azonosítja a ballistái és a 

1 ^ 
vetőgépet, a manganumot. A XII. század egyik népszerű történetírója, William 
of Malmesbury Gestà]âban a ballistâk mellett egyéb ostromgépekről (alii machi-
nae) szól (IV, 36l). Ezzel szemben áll az adatok azon csoportja, ahol világosan 
meg lehet különböztetni mind az íjászoktól mind a kővetőktől a számszeríj jelen
tésű ballistae előfordulásokat, magától értetődően a két vagy több tagból álló fel
sorolásokban, így Tyrosi Vilmosnál: „íjakkal és számszeríjakkal... és öklömnyi 
kövek vetésével igyekeztek az ellenséget maguktól távol tartani." A fegyver el-
terjedettségét mutatja az 1139. évi lateráni zsinat reagálása. Eszerint az Isten 
szemében gyűlöletes íjak és számszeríjak használatát „keresztények és ka
tolikusok" ellen a legszigorúbban, anathema kilátásba helyezésével sújtja. Majd 
1215-ben már csak a klerikusoknak tiltja meg használatát. 

A kérdés szempontjából különösen fontos Bizánc, tekintettel a földrajzi közel
ségre, s az évszázados, folyamatos harctéri kapcsolatra. Anna Komnena Alexias-
beli megjegyzését (1138-48) sokan úgy értékelték, hogy valóban ismeretlen volt 
Bizáncban a frank keresztesek megjelenése előtt ez a fegyver. Azt írta róla, hogy 

11 További példákkal Bradbury, Jim: The Medieval Archer. New York, 1985. 25-27., 44-48., 76-79. o. Itt 
mellőzött német példák: Boeheim, W.: i. m. 403- o., a spanyol példák: Ada Bruhn de Hoffmeyer: Arms and Armour 
in Spain. 2. Gladius, 1981. (tomo especial) 87-99. o. További francia és angol példákkal a XII. századból 88-89. o.; 
Forey, A. J.: The Templars in the Corona de Aragón. London, 1973. 32. o. (a XIII. századra). Riley-Smith, Jonathan: 
The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus c. 1050-1310. London, 1967. 326. o.: Smail, R. C: Crusading 
Warfare (1097-1163). Cambridge, 1956. 116-117., 118. o. Gamier, François: La guerre au Moyen Age. Xŕ-XV6 

siècle. Poitiers, 1976. 36-39- o.; Geoffroy de Villehardouin: Bizánc megvétele. Bp., 1985. 52., 54., 6l., 63. o. XIII. 
századi osztrák adatokra 1. Büttner, Rudolf: Die mittelalterlichen Fernwaffe in Welt- und Heimatgeschichte. In: 
Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien. 14. 1958. I68-I69. o.; Englisch, Ernst: Ottokars Steirische 
Reimchronik. Versuch einer Realienkundlichen Interpretation. In: Die Funktion der schriftlichen Quelle in der 
Sachkulturforschung. Wien, 1976. 27. o. (Österreichische Akad. d. Wiss. Phil-hist. Klasse. Sitzungsb. 304. Bd. 4. Abh.) 
Joachim Bumke Ottokar krónikája alapján Kőszegi Iván csapatában is számszeríjászokat vél felfedezni, de az eredeti 
szövegben csak íjászok szerepelnek. Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter Bd. 1. 
München, 1986. 233- o. Ezzel szemben a Continuatio Vindobonensis említ Kőszeg ostromakor az osztrák seregben 
számszeríjászokat, 1289-ben (balistarum et arcuum sagittas). Gombos: Catalogus No. 1792. 

12 Huuri, K.: i. m. 44-46. o. 
13 Köhler, G.: i. m. 157. o. Mittellateinisches Wörterbuch 1. k. Berlin, 1967. A váltakozó jelentésű előfordulásaira 

1. még Günther Ligurinusát (2, 519; 9,353 - közvetlenül Lucanustól - , 10, 323) a XII. század 2. feléből. In: MGH SS 
rer. Ger. in usum sehol. 63. o 

14 Dictionary of Medieval Latin from British Sources. Fasc. 1. London, 1975. 
15 Willelmi Tyrensis archiepiscopi Chronicon. Turnholti, 1986. (Corpus Christianorum Cont. Med. 63/A) 8., 13-, 

403. o. 
16 Huuri, K.: i. m. 45. o. és Fournier, Paul: La prohibition par le IIe Concile de Latrán d'armes jugées trop 

meurtrières (1139). In: Revue générale de droit international public 23, 1916. 471^79- o. Frederick H. Rüssel: The 
Just War in the Middle Ages. Cambridge-London, 1979. 243-44. o. 
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barbár íjféle, s teljesen ismeretlen volt addig a görögök előtt (10, 8). Ennek ellent
mondanak a bizánci források, amelyek a számszeríj (x^ayypd) XI. századi is
meretét bizonyítják, s a szó feltételezett perzsa etimológiája megmagyarázza a 
„barbár" jelentést is. Annak megjegyzése amellett, hogy retorikus túlzás lehet, utal 
arra, hogy a fegyver elterjedésinek kora valóban a keresztesháborúk korával füg
gött össze, amikor megnőtt alkalmazásának jelentősége a várvédelemben s a 
páncélosok elleni harcban. 

Érdekes módon szinte semmit sem tudunk meg a kézikönyvekből a számszeríj 
Árpád-kori magyarországi megjelenéséről. Nem érinti Kalmár János fegy
vertörténeti munkájában, de Kovács László is csak két adatot említ. A hi
vatkozás pikantériája, hogy a második adat, amely Alexander Ruttkay szlovák 
fegyvertörténetéből származik, félreértésen alapul. Ennek oka részben az, hogy 
Borosy András Hadi érdemek Magyarországon a XIII. században c. tanulmánya 
csak 1985-ben jelent meg, s jelenleg ez a tanulmány a legnagyobb, a téma szem
pontjából hasznosítható anyaggyűjtés. Ezt egészítettük ki a Középlatin szótár 
cédulaanyaga, valamint néhány esetben a magunk gyűjtése alapján. 

Legkorábbi említése XIV. századi lejegyzése ellenére a krónikaszerkesztés 107. 
fejezetében található: Salamon királyi pattantyús egy hajítógéplövedékkel (balis-
tarius... ictu balista) eltalálta (fulminavit) egyiküket (Bellus Ibolya ford.). Az 
óvatos fordítás is sejteti, hogy ez esetben is nehéz állást foglalni a ballista jelen
tését illetően. Határozottan kővetőnek értelmezi Geréb László, kétértelműén 
fogalmaz Horváth János, Bollók János, míg Erdélyi László a számszeríj (gépnyíl) 
értelmezés felé hajlik. A magunk részéről nem tartjuk kizártnak a számszeríj 
értelmezést, mégpedig a 107. fejezet szövegkörnyezete alapján. A 104-től a 107-ig 
terjedő fejezetekben találjuk az egész krónikaszerkesztés hadtörténeti szempont
ból legérdekesebb részeit. Ezekben, s csak ezekben fordulnak elő olyan katonai 

17 Bizáncra: Kolias, Taxiarchis G: Byzantinische Waffen Wien, 1988. 239-253. o. (Byzantina Vindobonensia, 17. 
k.). Az Anna Komnena-hely számunkra meggyőző értelmezése Nishimura, David: Crossbows, Arrow-Guides and the 
Solenarion. In: Byzantion 58, 1988. 422-435. o. 

18 Kalmar János: Régi magyar fegyverek. Bp., 1971. 137-144. o.; uő: A középkori számszeríj. In: 
Technikatörténeti Szemle, 3, 1964. 97-124. o.; Borosy András hadtörténetében már rögzíti a tényt, hogy a fegyver a 
XIII. században ismert volt hazánkban. In: Magyarország hadtörténete. 1. k., Bp., 1984. 50. o. 

19 Kovács László: Viselet, fegyverek. In: Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Bp., 1986. 280. o. i. m.; A. Ruttkay: 
Waffen und Reiterausrüstung des 9- bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei. In: Slovenská 
Archeológia 24, 1976. 324-325. o., v.o. Századok 43, 1909. 880. o. Az alapul vett cseh fordításban is csak egyszerűen 
„strieľania koni" szerepel, mint „sagittatio equorum". A felvidéki ballista adatok sorába tartozik egy bizonyos 
Detricus ballistarius többszöri említése (Codex diplomaticus V/3 477., 1289- Regesta diplomatica nec non epistolaria 
Slovaciae. 1. Bratislaviae, 1980. No. 222. és Anjou-kori oklevéltár I. Bp.-Szeged, 1990. No. 422. 1303-ból, utolsó 
említés 1312-ből. No. 1009.). Úgy látszik ezzel a Detrével függ össze a szintén többször előforduló villa Ballistarii 
circa Quintumforum alias Schützfeld (Csütörtökhely melletti Sucfalva). Először 1289-ben mint terra Ballistarii et 
Folkus. Érdekes módon 1349-ben a birtok mint terra Sagitarii fordul elő. L. Fekete Nagy Antal. A Szepesség területi 
és társadalmi alakulása. Bp., 1934. 194—195. o.; Legutóbb említi Kristó Gyula-Makk Ferenc-SzekfiX László: 
Szempontok és adatok a korai magyar határvédelem kérdéséhez. In: HK 20, 1973-, 655. o. és a Regesta... Slovaciae, 
i. m. No. 840. o. 

20 Borosy A.: Hadi érdemek Magyarországon a XIII. században. In: HK 32, 1985. 507-539. o. Itt mondok 
köszönetet Boronkai Ivánnak, hogy használhattam a középlatin szótár cédulaanyagát. 

21 Képes Krónika. Bp. 1986. 
22 Geréb L.: Képes Krónika. Bp., 1978.; Horváth J.: Thuróczy János. A magyarok krónikája. Bp., 1978. 149. o.; 

Bollók J.: Képes Krónika. Bp., 1984. 244. o.; Erdélyi L.: Óbudai és Képes Krónika. 186. In: Krónikáink magyarul. 
Szeged, 1943. Maga Huuri álló számszeríjnak tartja. I. m. 44. o., de kérdőjellel. 
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terminusok, mint görögtűz (a krónika 1-56. fejezete hasonló szavainak ez lehet a 
forrása), turma, manipulus, umbo, turris lignea, tormentum, pluteus, instrumenta 
bellica. Ez nyilván nem a véletlen műve, e fejezetek szerkesztője tudatosan 
igyekszik szakszerűséget kölcsönözni a hadiesemények leírásának. Ha pedig így 
van, s a vetőgépekre a tormentát használja, nem zárható ki, hogy az egyébként 
ismert számszeríjat is beillesztette a felsorolásba". Ezzel egybevág a feltételezés, 
hogy legkorábban nyilván a királyi seregben fordulhattak elő, s hogy a célzott 
lövés leadására a számszeríj minden másnál alkalmasabbnak kínálkozhatott. 

A ballista következő említését Anonymus művének 51. fejezetében, a Mén
marót bihari vára elleni magyar támadás leírásánál találjuk. „A székelyek és 
magyarok sok embert lenyilaztak. Ösbő és Vélek hajítógépeikkel (per balistas) 
százhuszonöt katonát megöltek." (Pais Dezső ford.) A fordítás ismét korrekt s 
óvatos, csak finoman sejteti, hogy kővetőkre gondol. Kővetők alkalmazása város
trom esetében általánosan elterjedt, ilyen értelmét nem lehet teljesen kizárni. 
Amennyiben a ballista számszeríj jelentése felé hajlunk, akkor a szövegrészt a 
következőképpen lehetne értelmezni: A székelyek és magyarok hagyományos 
nyilaikkal sikeresen lődöztek, de a két vezér, különleges fegyverei révén, több 
kárt okozott az ellenségnek, mint a többiek, sőt célzott lövéseik révén még pon-
tosan tudták is áldozataik számát. Természetesen szokatlan e fegyvert vezérek 
kezébe helyezni, de erre talán magyarázatot ad a fegyver ritkasága. (A fegyver 
lovagiatlansága nem jelent akadályt, mivel a Névtelen nem lovagregényt írt, s 
alakjai sem lovagok módjára viselkednek - a lovagi torna említése kivétel.) 
Esetleg a szöveg olyan magyarázata is megengedhető, hogy a két mondat felel 
meg a nyugati krónikák arcubus et ballistis sagittare fordulatának. Mindez persze 
már a szöveg értelmezése. A fordításban teljesen megfelelő és pontos, ha a bal
lista nehezen eldönthető értelmét a semleges vetőgéppel adjuk vissza. A korábbi 
fordítások közül Szabó Károly értelmezte e fegyvert számszeríjnak. 

Talán nem érdektelen, ha az elbeszélő források kapcsán utalunk Spalatói 
Tamás krónikájára. Teljesítménye nem tartozik ugyan a hazai középlatinság 
történetébe, de a számszeríj előfordulásai jól példázzák a fegyver XIII. századi is
mertségét a magyar királyság szomszédságában, olykor alávetett területen. Meg
találjuk többször is, így szembeállítva az íjjal (arcus), de a nyilazással kapcsolat
ban (sagittare). Amikor azonban a machine mellett találjuk Jadra elfoglalásának 
leírásában, jelentése kérdéses: vagy egyszerűen vetőgépet jelöl, vagy számszeríjat, 
de mindenképpen hangsúlyozza a számszeríjnak a vetőgépekhez való hason
lóságát. A Pest tatárok általi ostromakor a magyarok kezében említett 
számszeríjak valós megléte persze bizonyíthatatlan. 

23 A manipulus és turma terminusokra 1. Borosy András: Gyalogosokkal vette-e körül Belgrád városát 1071-ben 
az ostromló magyar hadsereg? In: HK 34, 1987. 

24 Anonymus-. Gesta Hungarorum. Bp., 1975. és így értelmezi Gabriel Silagi is német fordításában. In: Die Gesta 
Hungarorum" des anonymen Notars. Sigmaringen, 1991. 119- o. (Ungarns Geschichtsschreiber, 4. k.) 

25 Vékony nem fogalmaz pontosan, amikor Ösbőt és Veleket egyszerű honfoglaláskori vitézként említi. Horváth 
János tisztázta már a Gesta-beli fontos szerepüket. L.: P. mester és műve In: Irodalomtörténeti Közlemények, 70, 
1966. 42-51. o. 

26 A mű nem lovagregény jellegére 1. Vizkelety András: Megjegyzések Kurcz Ágnes: Lovagi kultúra 
Magyarországon a 13-14. században című könyvéhez. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 94, 1990. 524. o. 

27 Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Pest, I860. 
28 Thomas Arehidiaconus: História Salonitana. (Ed. Fr. Racki) Zagrabiae, 1894. (Monumenta spectantia históriám 

Slav, merid. SS III.) Pest ostromakor 166. o., (magyar ford. Horváth J.) „hajítógép". In: A tatárjárás emlékezete. Bp., 
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A továbbiakban röviden áttekintjük a számszeríjra vonatkozó, nyilván még 
szaporítható adatok sorát. A tatárjárás utáni katonai fegyverkezéssel kapcsolatban 
számos alkalommal találkozunk a számszeríjak említésével. így IV. Bélának a 
pápához írott, 1242. jan. 19-i levelében: velenceiek segítségét akarja megkapni, 
mivel azok jártasak a ballisták kezelésében (apud Venetos, qui propter balistarios 
nobis plurimum essent necessarii). Ezt teljes mértékben támogatja az a tény, 
hogy az itáliai államok híresek voltak számszeríjászaikról, különösen Genova. A 
kérés napirenden maradhatott, amint erről IV. Sándor pápa 1259. október 14-i 
leveléből értesülünk. Eszerint Béla többek között ezer számszeríjászt kért volna 
tőle.31 Az sem lehet véletlen, hogy a számszeríjászok harci alkalmazásáról -
egyértelműen - egy olasz, Rogerius tudósít. Ő nyilván semmi kivetnivalót, vagy 
furcsát nem talált abban, hogy Simon ispán Esztergomot a számszeríjászaival 
védte meg. Az aragóniai Simon ispán mindenképpen még évekkel a tatárjárás 
előtt érkezett Magyarországra. Legkorábbi említése 1220-ban. 

Fontos IV. Béla 1243. június 2-i (Regesta, jún. 5.) oklevele. Ebben egyszerre 
találjuk a ballistarius és a ballista szó említését, egyértelműen számszeríjász és 
számszeríj jelentésében. Az esetre az osztrák megszállás alatt lévő Sopron ostro
makor kerül sor, 1242-ben. Jellemző módon a várból kijövő számszeríjászokat 
Máté fia Detre lándzsával támadta meg, s közben találat is érte. Itt említhető 
meg Dénes bán sérülése Jadra ostromakor. A királyi oklevél (1244. június 15.) 
számszeríjból származó nyilat említ (guttur... traiectum impetu iaculi balistalis), 
míg Spalatói Tamás nyílvessző találatáról ír (ictus sagitte). A két megfogalmazás 
ílymódon persze erősíti egymást, s a ballista számszeríj jelentését. A számszeríj 
IV. Béla általi pártolásának bizonyítéka a liptói registrumba is bekerült: 1262-es 
birtokadományozás egy bizonyos Isombar számszeríjász részére (balistarius). 

Nem magyarok kezében jelenik meg a fegyver V. István egyik 1271. évi ok
levelében. Ubul fia Mihályt a stájerek elleni harcban érte találat (per sagittam ba-
listarum). Ugyanazon évben Herény nembeli Bánat pedig Felsőlendva vára alatt 
(per balistam vulneratus) veszítette életét, ostrom során. 

Érdekesek azok az adatok, ' amikor egy várnak az ostromáról több oklevél 
tudósít. Egyesek említik a számszeríjat, mások nem. A németek által elfoglalt 

1981. 180. o.), további példák 101., 184. o. stb. 
29 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. (A továbbiakban: Regesta.) (Kiad. Szentpétery I.-Borsa 

István) Bp., 1961. No. 712. 
30 Genovára Bradbury: i. m. (11. jegyz.) 102. o.; Velencére Árpád-kori új okmánytár. (Kiad. Wenczel Gusztáv) 

Bp. 1860-1874. XI. 196. o.; 1314-ben a velencei Arzenálban 1131 számszeríj volt. Contamine: i. m. l67. 
31 Regesta No. 1222. Itt említjük meg II. Frigyes levelét (1238. Codex Diplomaticus VIII/5. 256.), amelyben 

állítólag a magyar királytól kérte volna nagy számú ballistarius küldését. Ezt már, jó okkal, Pauler Gy. (i. m. II. 501. 
o.) kétségbe vonta. Contamine mégis elfogadta a híradást, hogy Frigyes a magyar királytól kért lovas 
számszeríjászokat. I. m. (9. jegyz.) 165. o. 

32 Érdekes, hogy a Rogerius-helyet a fordítások számszeríjnak értelmezik, noha itt is lenne létjogosultsága a 
vetőgép-variánsnak. (V.o.: A tatárjárás emlékezete. Bp., 1981. 145. o.) Simonra 1. Pauler Gyula: A magyar nemzet 
története az Árpád-házi királyok alatt. Bp. 1899 II. 121. o., Regesta No. 567. 

33 Regesta No. 744. 
34 Pauler Gy.: i. m. II. 190. o. 
35 Regesta No. 769.: Pauler Gy.: i. m. II. 207. o.; Spalatói Tamás: i. m. 184. o. 
36 Regesta No. 1299, ahol a balistarius hajítógépész értelmezést nyer. 
37 Regesta No. 2120. 
38 Regesta No. 2098. 
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Győr magyar ostroma is ezek közé tartozik 1273 első felében. Tudjuk, hogy 
Sági Kalianus fiai közül többen így sérültek meg (sagitta balistaria). Kázmér is 
számszeríj következtében sérült meg (de balista), bár efelől kétségek merülhetnek 
fel, mivel az oklevélszöveg előtte folyamatos kődobást és nyílzáport említ (inter 
continuos ictus lapidum et emissiones sagittarum). Egyébként is érdekes, hogy 
a kődobásnál soha nem emlegetnek az oklevelek gépet, noha az esetek egy 
részében biztosan kővetőből származhattak. A ballista számszeríj értelmezésével 
szemben fontos támpont lenne, ha legalább egy olyan forráshellyel ren
delkeznénk, amely a ballistából kivetett kövekről szól. Ezzel szemben számos al
kalommal határozottan ballistával való nyíllövésről esik szó. Hasonlóképpen 
Gencsi Karachinus fiai Győr alatti sérülésének leírásakor is utal az oklevél 
szövege számszeríjlövésekre (quidam ex ipsis... sagittis balistarum extiterunt vul-
nerati, quidam verő lapidibus crudeliter sunt percussi). Egy ilyen megfogal
mazásban teljesen világos, hogy a ballista a számszeríj, s nem köveket vetettek 
vele. Ypolitus comes fiainak oklevele már teljes kétségben hagy bennünket: nyíl 
és kőlövedékek okozták súlyos sérülését (tam iaculis quam lapidum ictibus). 
Compoldus comes fia Péter mester oklevelében sem egyértelmű a megfogal
mazás: lövedékek zápora, azaz kődobások és hadigépek lövedékei érték (ictus 
lapidum et iactus machinarum non formidans...). A szembeállításból esetleg 
következhet, hogy a hadigépek a számszeríjak voltak, s mint tudjuk, ez a 
középkori nyugati szemlélettől sem állt messze, de természetesen nem 
egyértelmű. Ivánka mester nyugat-magyarországi várostromok alkalmával 
tanúsított vitézségének leírásakor pedig egyszerűen kődobásokról és nyíllövések
ről esik szó (sagittarum emissionem), ahol a számszeríjak esetleges tettenérése 
már lehetetlenné válik. 

Végül csokorba gyűjtöttük a XIII. század utolsó két évtizedének adatait, ame
lyek a fegyver egyre ismertté válását bizonyítják. Az Abaúj megyei Szalánc 
váránál (Zelench) 1283-ban Miklós galgóci ispánt éri lövés (in facie per balis-
tam); 1291-ben a burgenlandi Szentmihály váránál Hertvég fia Miklós comest 
találja el számszeríj (balista iaculo sauciatus); 1295-ben az osztrák herceg elleni 
hadjáratban Vinculo fia Pál comest vállán és lábán éri sebesülés (per ictum sagitte 
balistarys); Yunk fia Jánost 1299- júl 5. előtt a Bécs melletti Himbergnél (per ic-

39 Pauler Gy.: i. m. II. 311. o.; újabban Püspöki Nagy Péten Boldogfa. Bratislava, 1981. 20-22. Győr visszavételét 
júniusnál korábbra, áprilisra helyezi. 

40 Regesta No. 2382., 2388. Hasonlóképpen Regesta No. 2393 is „emissiones sagütarum"-ról ír. 
41 Regesta No. 2395.; Ottokár 1271. és 1273- évi magyarországi hadjáratai kapcsán nem magyar fordítás említi 

hadigépeit (cum machinarum tormentis continuis... castrum lacerare; machinarum impulsionibus aliisque 
tormentorum generibus viriliter expugnare). In: Urkundenbuch des Burgenlandes. 2. k. Köln-Graz, 1965. 4., 46. o. 

42 Regesta No. 2412. 
43 Regesta No. 2420. 
44 Regesta No. 2662. 
45 Regesta No. 3220.; Pauler Gy.: i. m. II. 377. o., korábban már Szepesvárnál (letale vulnus pertulit cruce [sic, 

rede crure!] suo iaculo baliste transiecto et transfosso) Regesta No. 3137. A kiadás sajtóhibájára Szovák Kornél volt 
szíves figyelmeztetni. További kődobástól eredő sérülésekről tudósítanak a következő oklevelek: Regesta No. 3158., 
3169. 
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tum balistaris sagite). 1300. júliusa előtt Stepk fia Miklóst a Bihar megyei Adorján 
várának ostromakor a lábán találták el (per ictum balistaris sagitte). 

Ha a tanulságokat kívánjuk levonni a számszeríj előfordulásaiból, azok megle
hetősen egyértelműek. Rendkívül ritkán fordul elő, s valóságban is a ritkán 
használt fegyverek közé tartozhatott. A magyar könnyűlovasok, kunok és be
senyők mesteri íjhasználata nem is adott sok esélyt a fegyver népszerűvé 
válásának. Az íjjal szemben a számszeríj hátrányai közismertek, lóról nem lehetett 
használni, rövidebb távolságra hordott és lősebessége is alacsonyabb volt. Úgy 
látszik, nagy átütőereje a fenti hátrányokat nem ellensúlyozta nálunk, bizonyosan 
azért is, mert a páncélzatok fejlődése sem indokolta. Nem véletlen, hogy döntő 
többségük várostromok leírásakor nyer említést, s legtöbbször olyan esetben, 
amikor a vár idegen, nem magyar kézen volt. A hadiérdemeket megemlítő okle
velek mindig a sértettek szemszögéből említik őket, sohasem mint kezelőiket. 
Jellemző az aragóniai Simon ispán oklevele. Ebben említik Esztergom várának a 
tatárok elleni megvédését, de elhallgatják számszeríjászait; erről csak Rogeriustól 
értesülünk. Ennek oka részben az, hogy nem tartották lovaghoz méltó fegy
vernek, részben pedig, hogy kezelőik zsoldosok, valószínűleg hospesek is, de 
semmiképpen sem az előkelőbb rétegekből (várjobbágy, serviens stb.) szár
mazhattak. Hazai viszonylagos elterjedésük biztosan összefüggött a várak tatár
járás utáni építésével, megerősítésével - tekintettel arra, hogy hatékony várvédő 
fegyver volt. Ebből a szempontból lényeges annak ismerete, hogy Zólyom 
várának védelmére IV. Béla rendelt zsoldért (pro stipendio) szolgáló 
számszeríjászokat, s azok évtizedek múltán is a helyükön voltak. Talán nem túl 
gyakori előfordulásikra lehet következtetni abból is, hogy jó néhány esetben pon
tosan körülírják a számszeríjat, s nem elégednek meg „ballista" nevével: per sagit-
tam balistarum vagy sagitta balistaria stb. 

Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy ismert lehetett-e a számszeríj 1200 körül a 
magyar királyi udvarban, határozott igennel lehet válaszolni. Emellett nemcsak a 
magyar krónikaszerkesztés Salamon-László korára vonatkozó (egyébként 
valószínűleg XII. századi) adata szól, hanem a XII. században Magyarországon 
átvonuló keresztesek joggal feltételezett hatása. A század vége előtt vonulnak ke
resztül az országon (1189) Barbarossa Frigyes csapatai, akik körében a számszeríj 
meglétéről adataink vannak. A História de expeditione Friderici c. mű említi 
őket, jellemző módon elhatárolva a számszeríjászokat a lovagoktól, lovaskatonák
tól (milites). Ugyancsak a História, amelynek szerzője több szállal is kapcsolódik 
az osztrák Babenberg-udvarhoz, örökíti meg Lipót osztrák herceg és VT. Henrik 
császár egyességet Oroszlánszívű Richárd szabadonengedésével kapcsolatban 
(1193. február 14., Würzburg). Ebben az angol királynak két alkalommal is száz 
katona (milites) mellett ötven számszeríjászt (balistarius) kell kiállítania. A XII. 
század végére a krónikákban, szépirodalmi művekben a számszeríjászok em-

46 Regesta No. 3749-, 4014., 4243., 4316. 
47 ÍV. László oklevele, 1247.; Regesta Mo. 2461. A számszeríjászok zsoldos jellegére 1. Bradbury, J.: i. m. (11. 

jegyz.) 76. o.; Büttner: i. m. (11. jegyz.) 165-166. o.; Schmitthenner, Paul: Das freie Söldnertum im abendländischen 
Imperium des Mas. München, 1934. 83—85. o. 

48 História de expeditione Friderici. 1189. év. 35., 40., 103- stb. o.; MGH SS n. S. 5. Berlin, 1928. (ballistarius) 
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legetése éppoly természetes mint a görögtúzé s más, a keresztes háborúk követ
keztében ismertté vált fegyveré. 

A magunk részéről valószínűnek tartjuk, hogy a ballista előfordulásainak 
túlnyomó többsége a számszeríjra vonatkozik a vizsgált időszakban, de ezt min
den kétséget kizáró módon nem látjuk bizonyíthatónak. Ezért helyesnek tűnik az 
a gyakorlat, miszerint vetőgépnek, hajítógépnek fordítjuk, amennyiben a 
szövegösszefüggésből nem derül ki, hogy íjjal, nyíllal áll kapcsolatban. Ter
mészetesen értelmezett, számszeríjként való fordítása sem helytelen, de a jegyzet
ben az esetleges bizonytalanságot mindkét esetben célszerű megemlíteni. Nem 
utolsó sorban még egyszer emlékeztetnénk arra, hogy nehéz, sőt lehetetlen 
különbséget tenni a kézi és az álló számszeríjak között. 

49 Görögtűzre: pl. The Rise of Gawain, Nephew of Arthur. (De ortu Waluusnii nepotis regis Arturi.) (Ed. Mildred 
Leake Day) New York-London, 1984. (Garland Library. Ger. A. vol. 15.) bev. 20-21. o.; Tatlock. J. S. P.: The 
Legendary History7 of Britain. Geoffrey of Monmouth's História regum Britanniáé and its early vemecural versions. 
New York, 1974. 322-23- o. A számszeríj a középkori (XII. századi) francia epikában: Johann Heinrich Speich: La 
destruction de Rome. Berne-Francfort-s Main, 1988. 276. o., további irodalommal. 
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László Veszprémy 

SOME WAR HISTORY ASPECTS OF THE GESTA OF ANONYMUS 

Summary 

The history and legal history payed special attention to the question of the lawfulness of conquest 
in Europe in the 12th century. In the first part of this study the author uncovers the traces of these 
views in the historical tractate of the Hungarian chronicler of the 13th century. 

The second part treats one of the earliest occurrence of the word „ballista" in the same chronicle. 
In connection with this the author surveys the cases when the word „ballista" bears the meaning 
„crossbow" to the end of the Age of the Árpáds (1301). On the basis of this survey he comes to the 
conclusion that it can be stated: the crossbow was widely used in Hungary in the 13th century - and 
especially in the second half of it. 

László Veszprémy 

QUELQUES RAPPORTS D'HISTORIE MILITAIRE DE LA GESTE D'ANONYME 

Résumé 

Au XIIe siècle, la littérature européenne historique et de l'histoire du droit consacrait beaucoup 
d'attention à la question de la légalité de la conquête. L'auteur montre l'influence de ces opinions 
dans l'oeuvre du chroniqueur anonyme de Hongrie, écrivant vers 1200. 

C'est dans la même chronique que nous trouvons l'une des premières apparitions en Hongrie du 
mot „baliste". A ce propos, l'auteur examine les apparitions du mot „baliste" avec la signification „ar
balète" et il essaie de leur attacher un sens jusqu'à la fin de l'époque Arpadienne (1301). A la base de 
ces recherces il paraît être évident qu'au XIIIe siècle, surtout dans la deuxième moitié du XIIIe, l'em
ploi de l'arbalète s'était acclimaté en Hongrie. 
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László Veszprémy 

EINIGE KRIEGSHISTORISCHE BEZÜGE DER GESTA HUNGARORUM 
DES ANONYMUS 

Resümee 

In der europäischen rechtsgeschichtlichen und historischen Literatur des 12. Jh. wurde der Frage 
der Berechtiegung von Eroberungen eine besonders große Aufmerksamkeit geschenkt. Im vorliegeden 
Aufsatz wird der Einfluß dieser Ansichten auf das Werk des um 1200 tätigen anonymen ungarischen 
Chronisten nachgewiesen. 

In derselben Chronik kann in ungarischen Quellen eine der ersten Anwendungen des Wortes 
„ballista" belegt werden. Anhand dieses Wortes bietet der Autor einen Überblick über die Verwen
dung des Wortes „ballista" in der Bedeutung von „Ambrust" bis zum Ende der Arpadenzeit (1301) und 
versucht, das Wort in den unterschiedlichen Kontexten zu deuten. Demnach scheint das Wort in der 
Bedeutung „Armbrust" sich im Jh. - vor allem aber in dessen zweiten Hälfte - in Ungarn eingebürgert 
zu haben. 

Ласло Веспреми 
НЕКОТОРЫЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕСТЫ АНОНИМУСА 

Резюме 
Европейская литература по истории права и историография в XII веке уделяла 

особое внимание вопросу правомерности завоеваний. Исследователь выявляет воз
действие такого рода взглядов в хронике венгерского безымянного летописца Анони-
муса, созданной приблизительно в 1200 году. 

В той же хронике можно впервые в Венгрии встретить слово ..баллиста". В связи 
с этим автор дает повторению слова „баллиста" и делает попытку истолко
вать его значение — самострел — до конца эпохи правления династии Арпадов (1301 
год). На основании проделанных изысканий автор статьи приходит к выводу, что 
в XIII веке, и особенно во второй половине его, в Венгрии укоренилось использо
вание тяжелых боевых луков, самострелов, которые назывались словом ,,баллиста". 
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ZSOLDOS ATTILA 

A VÁItfOBBÁGYI JOGÁLLÁS KIALAKULÁSA 

Az Árpád-kori magyar társadalom egyik legszembetűnőbb jellegzetessége a tár
sadalom tagjait csoportokba rendező jogállások - a kor gyakori szóhasználatával 
élve: statusok - sokfélesége. Az egyes jogállások meghatározott jogokkal és 
kötelezettségekkel jártak együtt, s ezek rendszere jelölte ki a jogállás birtoko
sának helyét a társadalom szerkezetében. Nem volt ez másként a várjobbágyok 
esetében sem, ezért a várjobbágyi jogállás kialakulási folyamatának vizsgálatát 
megelőzően indokolt áttekinteni a már kifejlett várjobbágyi jogállás alapvető 
jellemzőire vonatkozó ismereteinket. 

A várjobbágyi jogállás meghatározásakor felmerülő legfontosabb kérdés arra 
vonatkozik, hogy a várjobbágyok az Árpád-kori magyar társadalom két nagy 
csoportja közül vajon a szabadok, avagy a szolgák közé tartoztak-e. E kérdés vi
tatása nagy hagyományokkal rendelkezik a magyar társadalomtörténeti kutatások
ban. Ez volt az egyik témája a nevezetes Erdélyi-Tagányi vitának, s történetíróink 
ma sem foglalnak el egységes álláspontot ez ügyben. Erdélyi és Tagányi vitája 
előtt a kérdés jószerével fel sem merült: magától értetődőnek tűnt, hogy a várjob
bágyok mások, mint szabadok, nem lehettek. Élesen fordult szembe a köz
vélekedéssel Erdélyi, amikor úgy nyilatkozott, hogy a várjobbágyok „mint 
néposztály egészében véve szintén szabadosok voltak, nem szabadok, még 
kevésbé nemesek". Más helyütt úgy foglalt állást, hogy ezen „szabados" várjob
bágyok közé beállhattak szabad állapotú személyek is, akik várjobbágyként is 
megtartották szabad jogállásukat, s így a várjobbágyok között „szabadosok" és 
„szabadok" egyaránt voltak. Erdélyivel szemben Tagányi többízben is kifejtette 
véleményét, melynek lényege abban állt, hogy a királyi várak alá rendelt 
népesség két fő csoportra: a szolgarendű várnépbeliekre (Tagányinál: várszolgák) 
és a szabad várjobbágyokra oszlott. Tagányi előadását ellentmondások terhelték: 
a várjobbágyokat előbb „valódi szabadoknak, nemesi szabadsággal bíróknak" írta 
le, utóbb azonban finomította álláspontját, amennyiben úgy nyilatkozott, hogy az 
előkelő, a nemzetségekből származó várjobbágyok nemessége alatt nem 
országos, hanem helyi „vár nemességet" kell érteni. Történetírásunkra két
ségtelenül Tagányi véleménye gyakorolt nagyobb hatást: lényegét tekintve őt 
követte Hóman, Holub, Novák, Eckhart, Bonis, és újabban is találkozhatunk 
nézeteinek a továbbélésével. 

1 Pesty a kérdései nem foglalkozott, bár kiemelte, hogy a „várjobbágy tökéletes alárendeltségben volt a királyi 
hatalommal szemben". Ezt a „hűbérség" sajátosan torzult formájának tartotta, 1. Pesty 1882., 13-14. o.; Pauler a 
várjobbágyokat a „nemesekhez ... hasonlók"-nak tartotta, 1. Pauler 1899-, I. 339. o.; Hóman 1912., 71-74. o.; 
Czímer 1914., 10. o. 

2 Erdélyi álláspontjára összefoglalóan 1. Erdélyi 1914-16., 342. (innen az idézet), 345., 350. o. 
3 Tagányi 1914., 435. o.; Tagányi 1916., 422., 568., 579., 582-83. o. 
4 Tagányi 1914., 448. o.; Tagányi 1916., 580-81., 589. o. (1. sz. jegyzet) 
5 Holub 1929-, 45. o.; Hóman-Szekfű I. 213., 218., 397. o.; Holub 1938., 88. o.; Novák 1940., 23-25. o. (Novák 

valójában „hűbéres nemesek"-nek tartotta a várjobbágyokat, akik ebből fakadóan személyükre nézve szabadok 
voltak. E vélemény megformálására legalább akkora hatással volt R. Kiss István munkássága, mint Tagányié, v.o. R 
Kiss 1932., 31. o.); Eckhart 1946., 122. o.; Bonis 1947., 89. o. 

6 Bakay 1978., 115. o. 
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A várjobbágyok státusát is érintő vita során Tagányi a várjobbágyok szabad 
jogállásának döntő fontosságú bizonyítékaiként hivatkozott azokra a forráshe
lyekre, amelyek kifejezetten a várjobbágyok szabadságát (libertás) említik. Ezzel 
szemben Erdélyi olyan XIII. századi jogesetet mutatott fel a Váradi Regesztrum 
anyagából, amelyben a szolnoki vár jobbágyai maguk közé tartozónak állítottak 
olyan szabad embert, aki csak „teljesen szabad" (absolute liber) voltának bi
zonyításával tudta igazolni, hogy nem tartozik a várjobbágyok soraiba. Az 
egymástól eltérő álláspontok között meglévő ellentmondást modern tár
sadalomtörténetírásunk eredményei oldották fel. Bolla Ilona kutatásai alapján ma 
már ismert az a folyamat, amelynek során a Szent István korában még kimu
tathatóan egységes libertas-íogalom fokozatosan átalakult, mindinkább differen
ciálttá vált, s ennek következtében kialakultak azok a jelentésváltozatai, amelyek
ben a libertás már nem a társadalom személyileg szabad, senki úri hatalma alá 
nem tartozó tagjainak jogállását jelölte, hanem valamiféle viszonylagosságot fe
jezett ki, az alapvetően nem közszabad állapoton belül élvezett kedvezőbb hely
zetre vonatkozott. Az Árpád-kori libertás-fogalom ilyen irányú fejlődésének másik 
vetületeként a nem teljes értékű szabadság típusainak a XI. század második 
felében bekövetkező megjelenésével párhuzamosan a valóban kötöttségektől 
mentes szabadság kifejezésének új terminusa is kifejlődött a „teljes" vagy „arany 
szabadság" (plena vagy aurea libertás) formájában. 

A várjobbágyok Tagányi által felemlegetett szabadsága a kötött, a kötelező 
szolgálat ellátásával terhelt, tehát nem teljes értékű libertások közé tartozott. 
Szabadságuk a királyi birtokok egyik típusának, a királyi várszervezeteknek a 
hierarchiájában elérhető legteljesebb fokozat volt ugyan, mégsem volt azonos a 
Szent István-kori libertasszal, vagy a XII—XIII. századi, auera HbertasszzA ren
delkező közszabadok szabadságával. Kiváltságos helyzetük csak a várszervezeten 
belül illette meg őket, s szabadságuk nem tartalmazta azt a jogot, hogy a 
személyüket a várhoz fűző köteléket önkényesen elszakíthassák. Ebből a szem
pontból éppen úgy királyi propriusoknak számítottak, mint a királyi várszervezet 
más népei, így a vámépbeliek is. Amikor tehát Erdélyi a várjobbágyokkal szem
ben a maga „teljes szabadságát" védelmező személy esetére hivatkozott, valóban 
fontos forrásra hívta fel a figyelmet, jóllehet a jelenség hátterében meghúzódó 
jogtörténeti és terminológiai fejlődés ismeretének hiányában nem tudta 
álláspontját meggyőző érveléssel alátámasztani. Az Erdélyi által idézetthez teljesen 
hasonló esetről van tudomásunk 1255-ből is. Ez alkalommal a szolgagyőri vár 
jobbágyaival szemben védte meg közszabad hospesi jogállását egy bizonyos Uros 
nevű személy, aki eskütársakkal bizonyította állítását, mely szerint ő „elődeinél 
fogva mindig szabad állapotú ember és a szabad vendégek közül való volt és a 
szolgagyőri várhoz soha, semmiképpen nem tartozott." 

7 Tagányi 1916., 582-S3- o. 
8 Erdélyi 1914-16., 34243- o., v.o. 1213= VR31. sz. 
9 Összefoglalóan 1. Bolla 1983, 28-62. o. 
10 Bolla 1983-, 222-25. o., 1. még Szűcs 1981., 45. o. 
11 1255: „se semper a suis progenitoribus libère condicionis hominem et de liberis hospitibus extitisse ac 

nunquam ad castrum Zulgageuriensi in aliquo pertinere" állította Uros - HO VII. 48-49. o. 
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Árpád-kori forrásaink egy másik, az idézett státuspereknél jóval számosabb 
csoportja is igazolja, hogy a várjöbbágyok szabadsága döntő módon eltért ä 
közszabadságtól. A várjobbágyok nem közszabad jogállása mellett bizonyítanak 
már puszta létükkel is azok az oklevelek, amelyek a várjobbágyok királyi szervi-
enssé tételéről, illetve nemesítéséről tudósítanak, mégpedig két okból. Egyfelől a 
kiváltságolásnak ez a formája a XII. századi szolgafelszabadítás azon típusában 
gyökeredzett, amelynek egyes elemei a közszabadság adományozása, a kivált
ságolt személy által birtokolt föld jogi helyzetének a közszabad státushoz 
igazítása (esetleg királyi földadomány) és a király házába (domus), illetve fa-
mt/úzjába való befogadás voltak. Az utóbbi elem helyébe - többé-kevésbé követ
kezetesen - a királyi szervienssé emelés lépett a XIII. század elejétől kezdve. 
Nyilvánvaló, hogy abban az esetben, ha a várjobbágyok közszabadságot is 
biztosító státus birtokában lettek volna, velük kapcsolatban éppen úgy nem 
találkoznánk a királyi szervienssé emelő kiváltságolással, mint ahogy a XIII. 
századi közszabadok esetében sem. A XI-XII. századi jómódú, birtokos közsz
abadok XIII. századi utódai ugyanis külön királyi privilégium nélkül is a királyi 
szerviensek, illetve utóbb az országos nemesek közé tartoztak. Mivel azonban a 
várjobbágyok olyan királyi kiváltságolás révén nyerhették el a királyi szerviensi, 
illetve a nemesi jogállást, amelynek szerves része volt a várjobbágyi státus alóli 
felmentés, a köz szabadság megadása, ezért kétségtelen, hogy a várjobbágyok 
szabadsága nem volt azonos a közszabadsággal. 

Másfelől nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy a várjob
bágyok királyi szervienssé fogadásakor, illetve nemesítésekor alkalmazott eljárás 
semmiben sem különbözött a várnépbeliek, vagy más szolgai állapotú királyi 
népek hasonló kiváltságolása alkalmával szokásos módoktól. Mivel a várnépek 
szolgai jogállása kétségtelen, világos, hogy a várjobbágyok és a várnépbeliek 
kiváltságolásánál követett azonos eljárás csak abban az esetben lehetett indokolt, 
ha a várjobbágyi jogállás alapvető jellegzetessége is a szolgai függés, igaz, annak 
egy szabadabb formája volt. Ez a körülmény ismételten , nagy nyomatékkal hívja 
fel a figyelmet arra, hogy a várjobbágyok szabadsága, kiváltságos helyzete csupán 
a propriusi jogálláson belül, az alantasabb helyzetben lévő várnépbeliekhez 
képest jelentett szabadságot. 

A várjobbágyok részére kiadott, királyi szervienssé emelő, illetve nemesítő ok
levelek egy részének megfogalmazása tételesen is tartalmazza a közszabadságot 
jelentő „ünnepélyes" vagy „arany szabadság" megadását. 1274-ben soproni vár-

12 Bolla 1983-, 63-64. o. 
13 Határozottan ezt bizonyítja Zbima fia Zerzowoy pozsonyi várjobbágy és utódai esete. Zerzowoyt 1197-ben 

Imre király „ad eximiam ... libertatém" emelte meghagyván, hogy felette sem az ispánnak, sem másnak ne legyen 
hatalma, hanem a királyi udvarban „perpetua libertate" éljen (CDES I. 97. o.). 1359-ben a jogtalanul elfoglalva tartott 
királyi jogokat kutató megbízottak azzal vádolták meg Zerzowoy leszármazottait, hogy „esse populos castrenses 
castri Posoniensis". A megtámadottak azonban ósük előbbi, közszabadságot biztosító oklevelét bemutatva 
bizonyították, hogy „ipsos a jobagionatu dicti castri mediantibus litteralibus instrumentis exemptos ac in numerum et 
coetum nobilium regni translates fuisse", amit az ügyben eljáró Kont Miklós nádor el is fogadott (Dl 38 817.). 

14 1265: CD VII. 5. 341. o.; ÁUO III. 158-59. o.; 1270: ÁUO VIII. 306-308. o.; 1271: CD V.l. 103-105. o.; ÁUO 
VIII. 350-51. o. (ez utóbbit azonban v.o. 1311: CD VIII. 1. 396-97. o.); 1272: CD VIII.4. 142^Í4. o.; 1273: CD VII.2. 
73-75. o.; 1274: //OVII. 150-52. o.; 1279: RA II/2-3- 242.0.; CDVI.2. 188-90. o., stb. 
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jobbágyok királyi szerviensé fogadása járt együtt a várjobbágyság alóli felmen
téssel és „ünnepélyes szabadság adományának" megadásával. 1273-ban abaúji 
várjobbágyokat sorolt Kun László nemes királyi szerviensei közé úgy, hogy 
„élvezzék az arany szabadságot, amelynek országunk más nemesei örven
deznek". A privilégiumok egy másik csoportja nem tartalmazza tételesen az 
arany szabadság megadását, hanem - ami azzal egyenértékű - a várjobbágyi 
státusból való kiemelés tényét hangsúlyozza, s egyúttal minősíti a kiváltságolt 
személyek korábbi jogállását is. 1266-ban egy honti várjobbágy „a vár job
bágyságának szolgálatából és állapotából" {a sewicio et condicione iobagionatus 
castrí) kiemelve nyerte el a királyi szerviensi jogállást. Más várjobbágyok „a vár 
jobbágyságának terhétől vagy állapotától" {ab onere seu condicione iobagionatus 
... castrí) mentesültek kiváltságolásukkor. Egyes oklevelek úgy fogalmaznak, 
hogy a kiváltságoltak és örököseik „előbbeni állapotuk szégyenfoltja nélkül élvez
zék a továbbiakban azt és ugyanazt a szabadságot, amelynek az ország első, igazi 
és természetes nemesei örvendeznek". Különösen sokat mondó a várjobbágyi 
szabadság jellegének tekintetében Kun Lászlónak az az oklevele, amelyben Káld 
falubeli várjobbágyokat nemesített meg oly módon, hogy azok a nemesi szabad
ságnak „előbbeni szabadságuk szégyenfoltja nélkül" {sine nota libertatis ipsorum 
pristine) örvendjenek. Az idézett adatok együttes vallomása azt tanúsítja, hogy a 
várjobbágyok jogállása, amely a királyi várszervezet többi, kevésbé kedvező hely
zetben lévő népeihez képest „szabadságinak számított, a királyi szerviensi, il
letve nemesi státus elnyerésekor kapott kiváltságokhoz viszonyítva már „szégyen
folt" {nota, macula) volt, „teher" {onus), amelytől csupán az új, a közszabadságot 
is magában foglaló jogállás királyi adományozása mentesített. Ez a sajátos 
körülmény fejezi ki talán a legérzékletesebben a várjobbágyi jogállás lényegi 
elemét: a várjobbágyok szabadsága a közszabadságtól különböző, kiváltságos 
helyzetet csak a királyi várszervezet keretei között biztosító jogállás volt, s ennél 
fogva a várjobbágyok jogállásuk tekintetében élesen elhatárolódtak a királyi szer-
viensektől, illetve az országos nemesektől. A várjobbágyi jogállásnak ez a jelleg
zetessége mutatkozik meg igen erőteljesen abban az adatunkban, amely bizonyos 
bihari várjobbágyok királyi szervienssé tételével kapcsolatos. 1268-ban István 
ifjabb király Chaz fiait, Chakot, Pétert, Jakabot és Benedeket felmentette a bihari 
vár jobbágysága alól és királyi szerviensei közé fogadta őket. Az ily módon 
kiváltságolt személyek őseiről tudjuk, hogy eredetileg „nemesek" voltak, ám 

15 1274: a király a várjobbágyokat „absolventes eos et suos heredes ... cum terra eorum ... a iobagionatu dicti 
castrí et conferentes eis donum tam solemnis libertatis, ut ab ipsus castrí exuti et absoluti iobagionatu et in cetum, 
numerum et collegium servientum nostrorum regalium per nos translati coram nostre maiestatis presencia cum aliis 
servientibus nostris regalibus gráciám habeant famulandi" - UB II. 63-64. o.; 1273: „aurea fruantur libertate, qua 
ceteri regni nostri nobiles gratulantur" - RA II/2-3. 63-64. o. - Hasonló eseteket 1. 1259: HO VI. 97-99. o.; 1274: 
EFHH171-72. o., stb. 

16 1266: MES I. 432. o. (az oklevél keltére 1. RA 1478. sz.); 1281: CD V.3. 91. o. - Hasonló szóhasználat az 
Anjou-korban is élt, pl. 1358-ban a király bizonyos várjobbágyokat „a Servitute condicionaria castrí sui" kiemelve 
nemesített - AO VII. 522. o. 

17 1272: „tam ipse ... et eius fratres, quam ipsorum heredes de cetero illa et eandem libertate perfruantur sine 
nota condicionis ipsorum pristine, qua primi, veri et naturales regni nobiles gratulantur" - UB II. 13-14. o. - Hasonló 
megfogalmazások pl. 1272: „nulla in eis prioris condicionis macula rémanente" - LK 1926. 245-^6. o.; 1273: „sine 
nota pristini status eorum" - RA II/2-3. 53. o.; 1300: „nulla macula pristine conditionis in eisdem rémanente" -
Palâsthyakl. 31. o. 

18 1273: UB II. 39. o., v.o. 1271: UB II. 8. o. 
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egyikük a várjobbágyok közé állt. Az 1268. évi kiváltságolás arra hívja fel a 
figyelmet, hogy az egykori „nemesi", de mindenképpen közszabad státus sem 
tette szükségtelenné a királyi szerviensi jogállás elnyerésekor a várjobbágyok 
számára a királyi kegy közvetlen kinyilvánítását. Ez az adat ugyanakkor azt is 
bizonyítja, hogy a várjobbágyok közé önként beálló közszabad sem tarthatta meg 
várjobbágyként közszabadságát. Nem voltak tehát „szabados" és „szabad" vár-
jobbágyok, mint ahogy azt Erdélyi gondolta. A várjobbágyi szabadság 
teljességét élvezők jogi állapota egységes volt: a király propriusaSként valamenny
ien a várszervezethez kötött, korlátozott libertás részesei voltak, mely szabadság 
nem csak nélkülözte, de - mint arra Chaz fiainak esete figyelmeztet - egyenesen 
ki is zárta az arany szabadságot, a kötöttségektől mentes, feltétel nélküli közsz
abadságot. 

Bármennyire is kétségtelenné teszi a várjobbágyi jogállás alapvetően szolgai 
jellegét az idézett státusperek és nemesítések tanúsága, mégis rendelkezünk 
olyan adatokkal, amelyek alapján felmerülhet, hogy mindennek ellenére a várjob
bágyok mégiscsak a közszabadság birtokában lehettek. Néhány várjobbágyról 
ugyanis okleveles emlékeink mint klerikusról (clericuš), másokról pedig egyene
sen mint papról (sacerdoš) tesznek említést. Köztudomású ugyanakkor, hogy a 
középkori egyházjog tilalmazta a szolgák pappá tételét annak érdekében, hogy 
elkerüljék olyan, az egyház számára nem kívánatos helyzet kialakulását, amely az 
egyházi rend egy tagja fölött tulajdonosi jogok gyakorlására nyújthatna alkalmat 
valaki számára. Ezen felfogás megjelenése és hatása az Árpád-kori 
Magyarországon is kimutatható: az 1100 táján tartott esztergomi zsinat határozatai 
között szerepelt a szolgák klerikussá tételének tilalma. A zsinaton hozott ren
delkezésekből kiviláglik, hogy a királyi népek esetében is tilalmas volt azok 
önkényes klerikussá tétele, vagy pappá szentelése; mindkét aktushoz az uralkodó 
engedélye volt szükséges. A zsinati határozatban a pappá szentelés egyik 
alapvető feltételeként említett plena libertást nélkülöző várjobbágyi jogállás és a 
várjobbágy-klerikusok és -papok XIII. századi felbukkanása közötti ellentmondás 
feloldása több szempont egyidejű figyelembe vételével lehetséges. Ami a 
klerikusként emlegetett várjobbágyokat illeti, személyükben olyan világi írás
tudókat láthatunk, akik - mint azt Veszprémy László megállapította - elsősorban 
a királyi várszervezet igazgatása során felmerülő adminisztratív feladatok 
ellátásában juthattak szerephez. Más megítélés alá esnek a várjobbágy-papok, 
hiszen esetükben kétségtelen, hogy az egyházi rend tagjai voltak. Helyzetük 

19 1268: Csákyl. 11. o. 
20 Erdélyi 1914-16., 350. o. 
21 A klerikus várjobbágyokra vonatkozó forráshelyeket összegyűjtötte Veszprémy László (1. Veszprémy 1985., 

422-23. o.). Egy további adatra 1. 1247: DL 84 765. A várjobbágypapokra 1. 1213: UB I. 64-65. o.; 1247: CDES II. 
177. o.; 1270: DL 84 672. (Ez utóbbi esetben egy rokonság tagjaként említik „Anguleus sacerdos"-ŕ. A rokonság 
várjobbágyi jogállását igazolja 1279: Palásthyakl. 9-10. o.; 1288: Palásthyakl. 23-24. o., stb.) 

22 30.C: „Nullius servus clericus ordinetur, nisi antea dominus eius plenam sibi dederit libertatém" - Závodszky 
1904., 201. o., v.o. még 69- c.: „Si quis alterius servum vei servientem talem, qui domino suo sine ipsius voluntate 
alienari non potest, aut quemlibet de civili populo literas docuerit, seu clericum fecerit absque consciencia et 
confessione domini sui, ipsum redimat et insuper L pensas persolvat" - Závodszky 1904., 205. o. és 1222: Jstud 
tarnen auctoritate regia firmiter precipimus, quatenus nullus nostrorum udwarnicorum sive civilium sive cuiuscunque 
servitutis iugo subditorum, ad tonsuram clericalem ab aliquo prelato admittatur - RHMA 418-19. o. • 

23 Veszprémy 1985., 425. o. 
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értékeléséhez két körülmény szem előtt tartása nyújthat segítséget. Egyfelől az 
ësztergomr zsinat döntései arra is fényt vetnek, hogy a szolgák pappá szen-
telésének tilalma elsősorban a világi magántulajdonosok szolgáira vonatkozott, 
azaz az egyház fölötti világi befolyás egy sajátos formájának kialakulását kívánta 
megakadályozni. Erre vall a határozat azon rendelkezése, mely az egyház saját 
szolgájának klerikussá tétele esetén követendő eljárásról intézkedik. Az ilyen 
klerikus fiai a továbbiakban az egyház szabadjai közé számítottak. Ez esetben te
hát nem volt a klerikussá tétel előfeltétele a teljes szabadság előzetes megadása, 
amit az magyaráz, hogy nem kellett attól tartani: a korábbi tulajdonos az egy
házon keresi jogainak sérelmére az orvoslást, hiszen maga az egyház volt a 
szolga eredeti tulajdonosa. A másik tényező, amelyre a várjobbágy-papokkal 
kapcsolatban tekintettel kell lennünk, az az, hogy várjobbágyok mint propriusdk 
nem valamely világi magánbirtokos, még csak nem is a várszervezetek élén álló 
ispánok, hanem a király tulajdonosi hatalma alá voltak vetve. A király pedig a 
gregorianizmust megelőző időszak egyházfogalmához szorosan kötődő ún. karo-
ling királyeszme rendszerében „rex et sacerdos" volt, akit országa egyházának 
rectoraként, vagy defensomként különleges jogok illettek meg az egyházon 
belül. Érthető tehát, ha a király és a tulajdonában álló népek esetét a világi 
magánbirtokosokhoz és azok népeihez képest megkülönböztetett módon kezel
ték. A királynak az egyházon belül jutó különleges szerep tette lehetővé azt, 
hogy a királytól propriusi függésben lévő várjobbágy jogállásának deklaratív 
megváltoztatása nélkül is elnyerhesse a nagyobb egyházi rendeket. A pappá 
szentelt várjobbágyot illetően a továbbiakban nyilvánvalóan nem érvényesülhetett 
a király tulajdonosi hatalma, s az egyházi szolgálat révén az ilyen személy igen
csak messze került a várjobbágyi kötelezettségek teljesítésétől. A pappá szentelt 
várjobbágyot a királyhoz fűző szálak mégsem foszlottak semmivé. A király tulaj
donosi hatalma az „egyszerű" várjobbágyok felett a várszervezet intézményén 
keresztül jutott érvényre, vált érzékelhetővé. A várjobbágy-papok esetében a 
főhatalom gyakorlásának módja annyiban módosult, amennyiben az a királyt 
nem mint a várszervezet urát, hanem mint országa egyházának rectorat illette 
meg. Ebben az összefüggésben a várjobbágy-papok helyzetében bekövetkezett 
változás azokéhoz a várjobbágyokéhoz hasonlítható, akik saját akaratukból léptek 
be valamely egyház famíliájának tagjai sorába. A király ez utóbbi esetekben sem 
támasztott nehézségeket a várszervezet szolgálatának elhagyása miatt: az uralko
dó szempontjából mindkét jelenség az egyház javára sajátos formák közepette tett 
adományként volt értékelhető. Mindezek figyelembe vételével megállapítható, 
hogy egy-egy várjobbágy alkalmankénti pappá szentelése sajátos tényezők együt
tes hatása következtében valósulhatott meg, s éppen ezért a jelenség semmikép
pen sem alkalmas arra, hogy a várjobbágyi jogállás általánosan közszabad jellege 
mellett szóló következtetések levonására ösztönző érvként vegyük számításba. 

24 29.C: „Si quis verő clericus servus ecclesie fuerit, filii eius ad pristinam servitutem non redeant, sed inter 
liberos ecclesie habeantur" - Závodszky 1904., 201. o., v.o. Bolla 1983., 45. o. 

25 A karoling királyeszmére a nemzetközi szakirodalom eredményeinek elemzésével együtt 1. Gerics 1987., 
146-60. o. 
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A várjobbágyi jogállásnak az Árpád-kori libertás-fogalom fejlődésében feltárt 
folyamathoz szervesen illeszkedő sajátosságai nem hagyhatják érintetlenül a vár
jobbágyságnak mint önálló jellegzetességeket mutató társadalmi csoportnak a 
kialakulására vonatkozó ismereteinket sem. A várjobbágyok közismert iobagio 
castrí elnevezése forrásainkban a XII. század folyamán tűnik fel. Első kétségtelen 
hitelű említése abban az 1163. évi oklevélben szerepel, mely a zágrábi egyház és 
a somogyi várjobbágyok (iobagiones Sumugiensis castrí) birtokvitáját zárta le. 
Az ezt az adatot megelőző iobagio (castrí) előfordulások közül említést érdemel 
egy, a szentmártonhegyi apátság javára tett II. István-kori végrendelet. A végren
delkező személy, bizonyos Acha „nem nemtelen veszprémi jobbágy"-ként 
(Vespremiensis iobagio non ignobilis) nevezte meg önmagát, s felmerült annak 
lehetősége, hogy Acha veszprémi várjobbágy volt. A XII. század első felére 
datált többi iobagio (castrí) adat vagy e korai időszakra hamisított későbbi ok-

28 29 
levélben olvasható, vagy valamely egyház jobbágyaira vonatkozik. A iobagio 
kifejezéssel, bár az az egyházi és királyi birtokon tűnik fel, magánúri birtokon is 
találkozunk: Benedek veszprémi ispán két prédiumát is egy-egy név szerint 
megnevezett jobbágyával együtt hagyta a veszprémi egyházra. 

A királyi várszervezet létrehozásának Szent István-kori időpontja és a iobagio 
castrí kifejezés feltűnése közötti több, mint egy évszázados eltérés jelentősen 
megnehezíti a várjobbágyság történetének korai szakaszára, irányuló kutatásokat. 
Ennek következtében ugyanis nem csak a XI-XII. századra általában jellemző for
rásszegénységgel kell megküzdeni, hanem számolni kell azzal a körülménnyel is, 
hogy korai forrásaink egyáltalán nem, vagy csak részben alkalmazzák a XIII. 
század okleveles anyagának a királyi várszervezetre vonatkozó terminológiáját. 
Ennek figyelembe vételével történtek kísérletek arra, hogy a Szent István korának 
törvényeiben előforduló és társadalmi csoportok megjelölésére használt ter
minusok valamelyikét mint a várjobbágyokra utaló kifejezést azonosítsák. A két 
törvényben a kutatás egyetlen olyan terminust talált, amely egyértelműen a királyi 
várszervezet népeihez kapcsolható: az I. törvény 8. cikkelyében szereplő civist. 
Jellemző azonban a királyi várszervezet korai történetének - egyebek mellett ter
minológiai kérdésekben is megmutatkozó - vitatott voltára, hogy az e helyütt, 
valamint a többi XI. századi törvényben is említett civis kifejezés értelmezésére 
kétféle megoldás született. Régibb történetírásunkban, főként Tagányi Károly 
eredményeinek hatására, elterjedt volt az a nézet, hogy a „cives" és - a tör
vényekben jóval gyakrabban előforduló - „milites" kifejezések alatt a későbbi 
várjobbágyok tűnnek fel, s a királyi várszervezet népeinek másik nagy csoportját, 
a várnépbelieket ugyanezek a forrásaink „civiles" néven emlegetik. E felfogás 

26 1163: CDCrll. 97. o. 
27 lll6-31.k.: PhRtl. 594. o., v.o. Györffy 1977., 471. o. 
28 1135: „jobagiones castri de Suprun" - ÁUO I. 49. o. (v.o. PhRtVHL. 266. o., RA 60. sz.); 1138: „jobagiones ... 

qui pertinent ad Nitram ... iobagiones ... qui pertinent ad ... castrum Posonium" - CDESI. 75-77. o. (v.o. PhRt I. 94. 
o., RA 66. sz.) 

29 1111: Feférpataky 1892., 42. o. 
30 V.o. Szilágyi 1937., 19. o. 
31 1171: CD K. 7. 632. o. 
32 Szt. István I. 8.: a vasárnap ökrével együtt dolgozó személytől vegyék el az állatot „et civibus ad 

manducandum detur" - Závodszky 1904., 144. o. 
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szerint a XII. század folyamán kezdték alkalmazni a várjobbágyokra a „iobagio-
neš^čaširí^ elrieve^é^tTs^zzer^árnTTzamosarra clins jeTerifeséT}en^áTfő^a¥^áIirbe7 
ettől kezdve a. mánJcorábban is meglévő civilis és az újonnan megjelenő castren-
sis terminusokkal együtt a várnépbeliekre vonatkozott. Sajátos nézeteket vallott 
az e felfogással heves vitába bocsátkozó Erdélyi László. Előadása szerint a civis és 
a civilis kifejezések egyaránt a várnépbeliekre vonatkoztak, s azonosította a 
cíviseket a milesekkel is. E, szerinte „szabados", fegyveresek irányítói voltak a 
minister regis néven szereplő várjobbágyok. A civis és a civilis jelentésében 
Tagányiék által feltételezett XII. századi változásokkal kapcsolatban ellen-
mondásosan nyilatkozott Erdélyi: előbb a két kifejezés jelentésének külön
bözőségét vetette fel, utóbb azonban a Váradi Regesztrum adatai alapján a civis, 
a civilis és a castrensis jelentésének azonossága mellett tört lándzsát. 

Az, hogy a XIII. században a civis, a civilis és a castrensis terminusok egyaránt 
várnépbelieket jelölő kifejezések voltak, miként azt Tagányiék és - kevésbé 
határozottan - Erdélyi is állította, egykorú forrásaink alapján kétséget kizáróan 

2C 

igazolható. Annál kevésbé adhatunk igazat Tagányinak és követőinek a XI. 
századi civis és civilis megkülönböztetésének kérdésében. Kálmán király 
törvényei ugyanis azonos értelemben használják a két terminust, miként arra 
Erdélyi is felfigyelt. Ennek megfelelően modern történetírásunk szinte egyön
tetűen úgy foglal állást a kérdésben, hogy mind a civis, mind a civilis kifejezés 
már a XI. században is a királyi várszervezet népeinek azonos csoportját, a 
várnépbelieket jelölte. E megállapítás következtében előtérbe került a törvények
ben emlegetett milesek és a várjobbágyok közötti esetleges kapcsolatok 
feltárásának igénye. 

A XI. századi törvények mileseinek kérdése régóta ad munkát a magyar 
történettudománynak. Szent István két törvényének számos rendelkezése fog
lalkozik a mz'/esekkel. A valamilyen okból büntetés lerovására kötelezett miiest 
sújtó - többnyire állatban számolt - összeg nagysága, összehasonlítva más tár
sadalmi csoportok hasonló büntetéseivel, azt mutatja, hogy a milesek vagyoni 
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szempontból a társadalom középrétegei között tarthatóak számon. Az egysége
sen miles névvel illetett réteg tagjai különböző helyeket foglaltak el a társadalmi 

33 Tagányi 1909., 161. o.,; Tagányi 1914., 435., 438., 441., 450. o.; Tagányi 1916., 550., 568.; Holub 1929., 45., 
55. o.; Hóman-Szekfií I. 213. o.; Holub 1938., 88-89- o. (Holub a törvényben szereplő „civibus" kifejezést a 
„civilibus" helyett álló elírásnak tartja, 1. uo. 89. o., 2. sz. jegyzet); Bónis 1956.,109-10. o., stb. 

34 Erdélyi 1914., 205-208.; Erdélyi 1914-16., 486-87. o.; ill. Erdélyi 1914., 209-10. o.; Erdélyi 1914-16., 490-92. 
o. 

35 1213: VR 51. sz.; 1215: VR 127. sz.; 1216: VR 161. SZ.; 1217: VR 165- sz.; 1219: VR 229- sz.; 1229: VR 371. sz.; 
1256: //OVII. 59. o., stb. 

36 Kálmán I. 35.: „Si quis hospitum acola terram civium cohabitât, aut iuxta medietatem substancie civilium 
expedicionem faciat, aut VIII denarios solvat" és Kálmán I. 45.: „De civilibus ebdomadariis octo denarios precipimus 
colligi, inter quos scilicet, si quis liber non a rege, sed ab ipsis civibus" - Zâvodszky 1904., 187-88. es 189., v.o. 
Erdélyi 1914., 206-208. o. 

37 Molnár 1959., 227., 233. o. (31. sz. jegyzet); Lederer 1959-, 129-, 156. o.; MTCETk) 85. o. (Lederer E.); Györffy 
1977., 205., 491- o. (Ez utóbbi helyen Györffy a civis és a civilis közötti különbséget abban látja, hogy az előbbi a 
centurionatusokba osztott, az utóbbi pedig az azoktól független, önállóan termelő vámépbeli volt. E tétel 
bizonyítására tett kísérlet azonban nem járt meggyőző eredménnyel.); Szűcs 1981., 17. o.; Borosy 1983-, 19- o. 

38 A milesekre vonatkozó különféle értelmezéseket 1. Borosy 1974., 5-18. o. 
39 Szt. István 1.15., 27., 35. (Závodszky 1904., 146., 149., 151-52. o.) 

— 27 — 



kapcsolatrendszeren belül: voltak, akik közvetlenül a király, voltak, akik a 
comërëk, vagy a semo/ként említett magánürak szolgálatában állottak, megint 
más milesek viszont teljesen önállóaknak mutatkoznak. A szolgálatot vállaló 
miles jogállásának kérdését a gyilkosság büntetésének törvényes szabályozása 
világítja meg. Szent István I. törvénye úgy rendelkezett, hogy a gyilkosság 
elkövetője száztíz aranypénzt köteles fizetni, míg ha valaki másnak a szolgáját 
(seruus) ölte meg, akkor vagy másik szolgát kell adnia helyette, vagy a megölt 
szolga értékét kell -megtérítenie. Ez a szabályozás nem hagy kétséget afelől, 
hogy a XI. század elejének magyar társadalmában jogállás szempontjából az em
berek csupán két nagy, tagolatlan csoportra oszlottak: a szabadok és a szolgák 
csoportjára. A szabadok meggyilkolása esetén vérdíjat kellett fizetni, melynek 
összegét a törvény egységesen szabta meg, tekintet nélkül a meggyilkolt szabad 
társadalmi presztízsében, anyagi helyzetében már akkor is meglévő jelentős 
különbségekre. Szolgarendű személy életének kioltásáért viszont nem vérdíj járt, 
hanem a tulajdonos kárának megtérítése. Mivel István törvényei a miiest és a 
servust megkülönböztetik egymástól, bizonyos, hogy a milesek is azok közé tar
toztak, akiknek a meggyilkolásáért a száztíz penzás vérdíjat meg kellett fizetni. 
Ezek szerint tehát Szent István korában a miles, akár önálló egzisztenciával ren
delkező személy volt, akár valakinek a szolgálatában állott, közszabad volt. 

Történetírásunkban széleskörűen elterjedt az a vélemény, mely szerint a várjob
bágyok XI. századi elődei a Szent István törvényeiben emlegetett milesekkel len
nének azonosak. Mint láthattuk azonban, a várjobbágyi jogállás lényege szerint 
kötött szabadságot biztosított élvezőjének, melyet csak a királyi kegy számára 
áthágható korlátok választottak el a feltétel nélküli, teljes közszabadságtól. Ezzel 
szemben a XI. század elejének milesei a közszabadság birtokában voltak. 
Jogállásukat tekintve tehát a Szent István-kori milesek semmiképpen sem 
azonosíthatóak a királyi várszervezetnek a későbbiekben várjobbágy néven sze
replő előkelőivel. Az a fajta kötött szabadság, amely a várjobbágyi jogállás leg
főbb jellemzője volt, egyszerűen nem létezett a XI. század elején, ennek követ
keztében pedig a várjobbágyság sem létezett - a maga XII-XIII. századi 
formájában - Szent István korában. A királyi várszervezetek kialakításának a XI. 
század elején meginduló folyamatát csak bizonyos késéssel követte az új in
tézmény által megszabott kereteket kitöltő társadalmi átalakulás. 

A szolgálatot vállaló milesek a XI. század első felében még közszabadságuk 
sérelme nélkül telepedhetek le királyi földön, s köthették sorsukat a királyi bir
tokszervezethez. A birtokszervezeteknek alávetett szolganépek igazgatásában és 
irányításában betöltött szerep révén a milesek a királyi hatalommal kerültek 
kapcsolatba, s ez sokuk számára bizonnyal az egyetlen lehetőséget jelentette ah
hoz, hogy maguk is elkerüljék a személyes függésbe jutás jóval keményebb, s a 

40 Szt. István I. 7. {Závodszky 1904., 144. o.) 
41 Szt. István I. 35., H.9., 17. {.Závodszky 1904., 151-52., 154., 155-56. o.) 
42 Szt. István I. 23-, 25. {Závodszky 1904., 148. o.) 
43 Szt. István I. 15., 22., 27., 35. {Závodszky 1904., 146., 148., 149., 152. o.) 
44 Szt. István I. 14. {Závodszky 1904., 145-46. o.) 
45 Bolla 1983; 34. o.; Kristó 1986., 186-88. o. 
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szabad jogállást azonnal és drasztikusan megsemmisítő formáit. Megalapozottan 
gondolhatunk arra, hogy elsősorban a vagyontalan, önálló földtulajdonnal nem 
rendelkező szabadok közül kerülhettek ki azok, akik a király földjén leteleped
vén az újonnan megszerveződő királyi várszervezet intézményében keresték 
további boldogulásukat milesként. 

Annak első jelei, hogy a királyi birtokszervezetben szolgálatot ellátó milesek 
jogállásában változás következett be, Szent László uralkodásának idején mu
tatkoznak meg. A László neve alatt fennmaradt ún. II. törvény 5. cikkelye úgy 
rendelkezett, hogy a lopott jószág után kutatókat ispánjuk ösztönzésére 
akadályozó milesek helyett az ispán fizessen büntetésképpen ötvenöt penzát, s 
istenítéletnek is az ispánt vessék alá. Szent István korábban a milesek még min
den tettükért saját személyükben és saját vagyonukkal feleltek, s ez a gyakorlat 
figyelhető meg a Szent László-kori törvényekben szereplő közszabadok (liberi) 
esetében is. Az a körülmény, hogy az idézett törvénycikk az ispánt vonja 
felelősségre, s nem csak az okozott kár megtérítésének erejéig - amire már Szent 
István törvényeiben is találunk példát - , hanem az ispán személyét is érintő 
módon, egyértelműen arra utal, hogy az e helyütt említett milesek társadalmi 
állása már nem volt azonos a László-kori közszabadokéval. Az ilyen milesek hely
zetében a XI. század eleji állapotokhoz képest bekövetkezett változás lényege a 
közszabadság elvesztése volt. Ugyanerre a változásra más oldalról vet fényt az az 
adatunk, amely szerint Szent László milesekeX. adományozott a somogyvári apát
ságnak. Az egyháznak átengedett milesek már nem egyszerűen a király, vagy a 
királyi birtok egyik típusát, a várszervezetet igazgató ispán szolgálatában állottak, 
ennél jóval szorosabb kötelék fűzte őket urukhoz. Eladományozásuk azt bi
zonyítja, hogy felettük a király tulajdonosi hatalma éppen úgy érvényesült, mint a 
velük együtt szintén az apátságnak adott szolgák (servi) felett. Ez azt jelenti, hogy 
a XI. század elejétől eltelt mintegy fél évszázad alatt a királyi földön 
megtelepedett milesek helyzetében bekövetkezett az a változás, amelynek követ
keztében a korábban önként vállalt szolgálat már a személyes szabadságot kor
látozó kötöttségé vált: ezek a milesek elvesztették közszabadságukat. A változás 
annak a folyamatnak a részeként zajlott le, amelynek eredményeként, mint arról 
már volt szó, a Szent István korában még egységes libertas-íogdXom elvesztette 
eredeti egységét, s kialakultak a nem teljes, hanem feltételhez kötött libertást adó 
jogállások típusai, s az azokat hordozó társadalmi csoportok. Egyáltalában nem 
nevezhető véletlennek tehát, hogy az első adatunk, amely minden kétséget 
kizáróan a várjobbágysághoz kapcsolható, hozzávetőleg ugyanebben az időben, 
Szent László ún. III. törvényében bukkan fel. A várak (civitates) őröknek 
nevezett népeinek itt említett centuriői kétségtelenül azonosak azokkal a várjob
bágyok közül kikerülő száznagyokkal, akikre vonatkozóan a XII-XIII. századi ok
leveles anyag alapján bővebb ismereteink vannak, míg a várszervezet tíznagyait 

46 Szt. László II.5. (Závodszky 1904., 145-46. o.) 
47 Bolla 1983., 39- o. 
48 Szt. István 1.35. (Závodszky 1904., 151-52. o.) 
49 1901: Századok, 1906. 405-406. o. 
50 Szt. László III. 1. (Závodszky 1904., 172-73. o.) - L. még Szt. László III. 15. {Závodszky 1904., 177. o.) 
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(âecuriones) illetően - nem számítva néhány, elbeszélő forrásokban olvasható 
utalást - ez az egyetlen adat áll a rendelkezésünkre. 

A milesek közszabadsága elvesztésének konkrét, egyedi esetekben megmu
tatkozó folyamatát feltáró adat egyáltalán nem maradt ránk. Feltehető, hogy a 
Szent Lászlónak tulajdonított ún. III. törvényben említett, a vámépbeliek (cives) 
és a szolgák (ewnek vei servi) Sarkas-féle összeírása olyan törekvéseket is szol
gált, hogy a várszervezetben szolgálatot vállaló milesekeX. is az önkéntes szolgálat
nál erősebb kötelékkel kössék a várszervezethez. Arra vonatkozóan, hogy a 
közszabadság elvesztése mi módon és mikor válhatott világossá az ilyen miles 
számára, némi eligazítást adhat a százdi monostor alapítólevele. Az alapító Péter 
ispán egyebek mellett a Salamon király és Géza herceg korábbi adományából bírt 
Szada nevű birtokát is az apátságnak juttatta azzal a megjegyzéssel, hogy a bir
tokról „az egyház szolganépének kivételével távozzanak el mindazok, akik a 
szabadság nevére igényt tartanak". A maradás vagy a távozás közötti választás 
lehetőségét megkapó személyek olyan közszabadok lehettek, akik eredetileg 
királyi földön telepedtek le. Ennek a földnek a Péter ispán javára utóbb bekövet
kezett eladományozása sem fosztotta meg őket közszabad jogállásuktól, az 
adomány csak a földre vonatkozott, de nem személyükre, hiszen ellenkező eset
ben a monostor alapításakor, 1067-ben, már fel sem merülhetett volna távozásuk 
lehetősége. A Szadán élő szabadok számára a birtok egyházi kézre jutása 
teremtette meg azt a helyzetet, amelyben választaniuk kellett a közszabadságuk 
elvesztését - de egyben a létük anyagi alapját megteremtő föld megtartását is -
jelentő maradás és ezáltal az egyházi famíliába történő betagolódás, valamint a 
közszabadság megőrzése - s egyúttal a földönfutóvá válás - között. Hasonló 
választási kényszer elé állíthatták a királyi tulajdonban lévő földeken 
megtelepedett mileseket Szent László azon törekvései, melyek a királyi bir
tokszervezeteknek a trónharcok idején megbomlott viszonyait igyekeztek ren
dezni. A közszabadsággal nem rendelkező milesek László-kori feltűnése arra 
enged következtetni, hogy a királyi birtokszervezetek újjászervezésére tett in
tézkedések nem korlátozódtak pusztán az onnan elszökött vámépbeliek és más 
szolgák visszaszerzésére, de része volt ezeknek az akcióknak a mileseket a 
királyi birtokszervezetekhez a korábbiaknál erőteljesebben hozzáfűző kötelékek 
kialakítása is. A várszervezet alá rendelt földeken élő milesek számára ez, a 
szadaiak ügyében már megismert dilemma korántsem lehetett olyan súlyos, mint 
azt a személyes szabadságot a legfőbb értékként eszményítő modern gondolko
dásunk alapján feltételezni hajlamosak lennénk. A mérleg egyik serpenyőjébe 
kétségtelenül a közszabadság elvesztése került, ezt azonban alighanem kellő 
mértékben ellensúlyozta, hogy a további szolgálat vállalása esetén a milesek meg
tarthatták addig használt földjeiket, s feltehető, hogy azokat a várszervezet alá tar
tozó, ám lakatlan területekből kihasított résszel gyarapíthatták is. A várszervezet 
keretein belül maradó miles feladatot kaphatott a vámépbeliek igazgatásával 

51 Szt. László III.2. ÍZávodszky 1904., 173-74. o.) 
52 1067: „recédant, prêter ecclesiasticam famíliám, quicumque libertatis nomen affectant" - ÁUO I. 25. o. 
53 Györffy 1977., 464-65. o.; Bolla 1985., 40. o. 
54 Szt. László III.2. és 20. ÍZávodszky 1904., 115-14. és 178. o.) 
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kapcsolatban is, tisztségviselése révén így birtokaitól független jövedelemhez 
juthatott. Az esetleges tisztségviselés és más alkalmi megbízatások ellátása a miles 
egyéni presztízsét, a szűkebb közösség előtti személyes tekintélyét növelte. Az 
immár nem közszabad jogállású milesre háruló egyetlen teher, a katonáskodás, 
közszabadként is része volt életének, így e téren sem következett be olyan vál
tozás, mely lényegesen hátrányos helyzetbe hozta volna. Mindezek alapján joggal 
gondolhatunk arra, hogy a várszervezetnek szolgáló milesek közszabadságának 
felszámolása viszonylag zökkenőmentesen, komolyabb feszültségek gerjesztése 
nélkül mehetett végbe. 

A király földjén élő, közszabadságukat elvesztő egykori milesek azonban nem 
maradéktalanul tagolódtak be a királyi várszervezet propriusi függésben' lévő 
népeinek soraiba. Figyelembe kell vennünk annak a lehetőségét, hogy a királyi 
birtokok két fő típusát alkotó vár- és udvarszervezet földjeinek és népeinek 
határozott és végleges elkülönülése még aligha fejeződhetett be abban az 
időszakban, amelyben a két birtokszervezet egyes egységei maguk is csak 
kialakulófélben voltak. A XIII. századból is vannak adataink várszervezethez tar
tozó személyeknek más királyi népek közé sorolására vonatkozóan, s a XI. 
század viszonyai között ez a jelenség jóval gyakoribb lehetett. Nem csak a két 
királyi birtokszervezetet érintő esetleges átszervezések csökkenthették a várszer
vezethez kapcsolt milesek számát, de királyi adományozások is. Szent László már 
említett, a somogyvári apátság javára tett adománya - amelynek során mileseket 
juttatott a király az egyháznak - azt mutatja, hogy a közszabadságát vesztett mile
sek egy része a királyi alapítású egyházak szolgáló népeinek hadakozással és az 
egyházi birtokszervezet egyes egységeinek irányításával tartozó előkelői közé 
került. Hasonló adományt tulajdonít az interpolált pécsváradi alapítólevél Szent 
Istvánnak is, amely híradás azonban Szent István király korára nézve bizonyosan 
nem tekinthető hitelesnek, de a XI. század második felében valóban sor kerül
hetett ilyen királyi adományra, amelyet azután, az oklevél mai formájában történt 
megszerkesztésekor, Szent István rendelkezésének tarthattak. Az mindenesetre 
megállapítható, hogy a várjobbágyság kialakulásában a XI. század első felében 
királyi földön élő mileseknek csak egy része jutott szerephez. 

A kérdést más oldalról vizsgálva az is valószínűsíthető, hogy a várjobbágyság 
kialakulásában nem egyedül a XI. század első felében királyi földön élő milesek-
kel kell számolnunk. Néhány elmosódott s nehezen értelmezhető nyom arra 
figyelmeztet, hogy a királyi várszervezet kiépülésének előrehaladtával a korábban 
önálló birtokosi egzisztenciával rendelkező közszabadok között is lehettek olya
nok, akik a várjobbágyok közé léptek. Ilyen eseményről ad hírt István ifjabb 
király egyik 1268. évi oklevele, amelynek rendelkezése folytán a királyi szervien-
sek közé emelte Chaz bihari várjobbágy négy fiát, megemlítve, hogy a kivált-
ságoltak, pontosabban elődeik „egykor nemesek voltak .... de egy ősük révén, 
akit kapzsiság fertőzött meg, vállalták a várjobbágyságot". 

55 Lederer 1959., 117-18., I4 l^í3 . o., 1232: MES I. 286. o.; 1292: ÁUO V. 62. o. 
56 1268: „qui quondam nobiles fuerunt, ... sed per quedam avum eorundem, qui cupiditate fuerat imbutus, 

iobagionatum castri assumpserant" - Csáky I. 10. o. (az adat értelmezéséhez 1. még Zsoldos 1991 a. 25. o.) 
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Rendelkezünk olyan adattal is, amely tartalmi szempontból szintén ehhez a 
kérdéshez Tenne kapcsolható^ hitelességéveri>zemb~eh a^onbahTl;üIyos kifogások 
emelhetőek. II. Endre 1227-ben Nezdinus és rokonai kérésének engedve átírta 
Könyves Kálmán egy privilégiumát, amely szerint a király Mestának - Nezdinusék 
ősének - Krassó civitast adta (cut donavit civitatem Crassoü), de azt nem 
fogadta el, hanem helyette a dézsma fizetése alóli felmentést és más kiváltságokat 
kért.57 

II. Endre oklevele csak újkori, erősen romlott és hiányos szövegű átiratában 
maradt fenn, ennek ellenére annak hitelességét nincs okunk megkérdőjelezni. 
Alapvetően más a helyzet a Kálmánnak tulajdonított privilégium esetében. Régibb 
történetírásunkban a vélemények erősen megoszlottak Kálmán állítólagos ok
levelének megbízhatósága tekintetében: voltak, akik minden történeti értéket 
nélkülöző hamisítványként vélekedtek róla, mások ellenben hitelesnek fogadták 
el. A későbbiekben Györffy György úgy foglalt állást a kérdésben, hogy a 
Kálmánnak tulajdonított töredék valójában nem Kálmán király oklevele, hanem 
Kálmánnak még herceg korában készült notitiá)a, amely egyebek mellett a her
ceg „Krassó várispánságra" vonatkozó adományát tartalmazta. Györffy értei-
mezési kísérletét megalapozott kritika érte. Legújabban Györffy visszatért a 
töredék kérdéshez, s új elemeket tartalmazó, a korábbiaktól néhány ponton 
lényegesen eltérő interpretációt fogalmazott meg. E szerint a Mestának adomá
nyozott civitas Crassou nem a királyi várszervezetet, hanem „krasznavári 
cívisséget" {civitatem Kraszori), azaz „várszolgálatot" jelentene; az adományozó 
nem Kálmán, hanem Szent László király volt, s Kálmán herceg, a váradi püspök 
csupán László ajánlatának elutasítása után intézkedett volna Mesta had-, adó- és 
dézsmamentességéről. A töredék ezen új értelmezése kétségtelenül elhárít 
néhány olyan nehézséget, amely a szöveg kritikájával kapcsolatban a korábbiak
ban felmerült, ezzel együtt azonban újabbakat is teremt. Ha el is fogadnánk azt a 
lehetőséget, hogy a Györffy által Szent Lászlónak tulajdonított ajánlatnak 
valóságalapja lehetett - hiszen a hamisítás bizonnyal nem ezen történet kedvéért, 
hanem az állítólagosán Kálmán hercegtől elnyert kiváltságok biztosítása 
érdekében történt - , s így azt egy birtokos közszabadnak a várszervezethez 
kapcsolására tett kísérletként értékelhetnénk, akkor is magyarázatot igényelne a 
civitas kifejezés használata. A civitas főnév a korai magyarországi latinságban 
ugyan elsősorban a 'vár, város, a vár megyéje' jelentésben fordul elő, de 
elméletileg a civis szóból képezhető a 'cívisség' értelmű civitas alak is. Csakhogy 
a civis, mint arról már az előzőekben szó esett, a várnépbeliek megjelölésére 
használt terminus volt a XI. században, márpedig a szolgarendű cívisek szolgálata 
aligha lehetett egy adomány kívánatos tárgya. Ahhoz, hogy a kérdéses forrást a 
várjobbágyi szolgálatra magyarázhassuk, előbb bizonyítani kellene, hogy a vár-

57 1227 Teutsch-Firnhaberl. 42. o. (1. még. CD III. 2. 483-, IV. 2. 235. o.) 
58 V.o. RA 436. sz. 
59 Fejérpataky 1892., 16. o.; Pauler 1899-, I. 467. o.; RA 47. sz. 
60 Tagányi 1896., X. o., jegyzet; Karácsonyi 1900-1901., II. 399-400. o. 
61 Györffy 1958., 51. o. 
62 Kristó 1974., 90-92. o. 
63 Györffy 1987., III. 503-, 510-11., 515-16. o. 
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jobbágyokra is használták a civis terminust - ami, megítélésünk szerint, ön
magában is teljesíthetetlen feltétel - , továbbá azt is, hogy a cívisből képezték a 
civitas 'várjobbágyság, várjobbágyi szolgálat' jelentésű főnevet, miként tették azt a 
XIII. században a iobagio castri és a iobagionatus castri esetében. Mindaddig, 
amíg ezek a kérdések megnyugtató módon nem tisztázódtak, nem látunk le
hetőséget arra, hogy a töredék szöveget a várjobbágyság történetének korai for
rásaként felhasználhassuk. 

A király földjén letelepedett eredetileg közszabad milesek egy részének a 
várszervezethez kötése révén a XI. század második felében létrejött az a királytól, 
illetve az annak hatalmát megszemélyesítő vártól proprium függésben lévő ka
tonáskodó réteg, amelyből aztán a várjobbágyság kialakult. A várjobbágyok 
jellegzetes iobagio castri elnevezésének vizsgálata erre a kialakulási folyamatra is 
fényt derít. Mint már említettük, a iobagio castri terminus csupán a XII. század 
közepén jelent meg forrásainkban. A iobagio főnév a magyar nyelvű „jobbágy" 
latinosított változataként alakult ki a magyarországi latinságban. A kifejezés 
korai előfordulásai arról tanúskodnak, hogy a királyi várszervezet jobbágyain 
kívül is voltak iobagiói az egyes egyházaknak és éltek iobagičk a világi magán
birtokon is. Ezen túlmenően a XII-XIII. század fordulója táján esetenként a világi 
arisztokrácia egyes tagjait is iobagio névvel illették forrásaink. A iobagio kife
jezés eredeti jelentésének megállapítása kérdésében történetírásunkban két nézet 
kristályosodott ki. Az egyik a iobagio szót mint társadalmi réteget jelölő kifejezést 
értelmezte, amennyiben a várak jobbágyai a királyi várszervezet, az egyházi job
bágyok az egyházi família, a magánbirtokon feltűnő jobbágyok pedig a világi bir
tokos szolgáló népeinek legkedvezőbb helyzetben lévő, társaik közül kevésbé 
terhes kötelezettségeik révén kiemelkedő tagjai voltak. A szónak ez a jelentése 
XIII. századi forrásaink tanúságával alá is támasztható, ugyanakkor más adatok 
azt bizonyítják, hogy a iobagio kifejezés eredetileg ennél jóval szűkebb értelem
ben volt használatos. A világi birtokon élő jobbágyokra vonatkozó első adat sze
rint Benedek comes a veszprémi egyházra, hagyta több birtokát, így a somogyi 
Ireget is négy mansióval és egy Cetk nevű jobbággyal. A szerepet, amelyet Cetk 
a prédiumon betöltött, megvilágítja, hogy a Benedek által szintén a veszprémi 
egyháznak juttatott Kál prédiumon említett jobbágyról, Petusról megjegyzi az ok
levél, hogy Petus „ugyanezen prédium élén áll" (Petus, qui preest eidem 
predio). A világi magánbirtok esetében tehát a jobbágy nem egyszerűen a bir
tok szolgálatató népességének kedvező helyzetben lévő tagja volt, hanem az 
egyes birtokrészek alsó szintű igazgatását ellátó tisztségviselő. A jobbágy kifejezés 
hasonló jelentéstartalma más társadalmi csoportok esetében is kimutatható. Az 
1224-ben az árpási besenyők szabadságának csorbításában vétkesnek talált Mica 
nevű jobbágy {Mica youbagio eorum) büntetése többek között az volt, hogy „se 
ő maga, sem valamely utóda a jobbágyok tisztségét ne nyerhesse el" (nec ipse, 

64 7ESZII. 276-77. o.; Bárczi 1941., 143. o.; Kovács 1964., 90. o. 
65 Szilágyi 1937., 19-20. o. 
66 Pauler 1899, I. 136. o.; Tagányi 1914, 448-49. o. (bár fenntartásokkal); Lederer 1959, 77-81. o.; Györffy 

1977., 470-73. o. 
67 1171: CD IX. 7. 632. o. 
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nee aliquis successorum eorum honorem yobagionum possit adipisci). A nádor 
igazgatása alá tartozó besenyők esetében is megállapítható, hogy a jobbágy nem 
a többi besenyőhöz képest kiemelt helyzetben lévő személy, hanem olyan tiszt-
ségviselő, aki a besenyők ispánjának segédkezik feladataiban. Hasonlóképpen 
'tisztségviselő' értelme lehetett eredetileg a iobagio kifejezésnek az egyházi bir
tokon is, hiszen 1240. évi adat szerint a szentmártonhegyi apátság Hecse falubeli 
jobbágyai „az udvarispánok nemzetségéből valók, s ha jók és hűségesek, azzá is 
kell lenniük" (isti sunt de génère curialium comitum et debent fieri, si boni et fi
dèles fuerini). Ugyanezen monostor Sala falubeli jobbágyai pedig - akik a 
monostor ugyanott élő halászainak elöljárói lehettek - a jobbágyság tisztsége fe
jében (pro officio iobagionatus) bírtak tíz holdnyi földet, ám ha a tisztség 
ellátására alkalmatlannak bizonyultak, csak a maguk eltartására szolgáló öt holdat 
tarthatták meg. A világi előkelőket jelölő iobagio kifejezés is csupán a 
méltóságviselőkre vonatkozott, s nem társadalmi réteg egészére. 

A iobagio terminusnak a tisztségek viselésével való szoros összefüggése, a kife
jezés 'tisztségviselő' jelentése a királyi várszervezet vonatkozásában is kimu
tatható. 1219-ben a békési várszervezet várjobbágyai, a várnépek közül kiemelt 
jobbágyok, valamint a várnépbeliek Endre király előtt bevádolták Sabot és Sycun-
dot azt állítván, hogy azok „igazságtalan jobbágyok, a nép javainak tékozlói és az 
összes várnépbeli elszegényítői, továbbá három ember halálának okozói" (iniusti 
iobagiones essent et dilapidatores rerum populi et depaupertatores omnium cas-
trensium et auctores mortis trium hominum). Az egyes vádpontok a várnépek 
elöljáróiként tevékenykedő várjobbágyok visszaéléseit tárják elénk: a bevádolt 
személyek iniustus minősítése nem jogállásukra vonatkozik - nem státuspert 
kezdeményeztek ellenük - , hanem tisztségviselői tevékenységükre. 

A iobagio eredeti jelentése tehát 'tisztségviselő' volt, lett légyen szó akár az 
egyház, akár magánbirtokos jobbágyáról, vagy a király - világi előkelőségek 
közül kikerülő - jobbágyuráról. A valamely birtokszervezetben alacsonyabb 
szintű elöljárói tiszteket ellátó jobbágyok a birtokszervezet más népeihez képest 
megfigyelhető kedvezőbb helyzetüket éppen tisztségviselő voltuknak köszönhet
ték. Eredetileg tehát nem a kedvezőbb helyzetben lévő jobbágyok közül kerültek 
ki a birtokszervezet tisztségviselői, hanem éppen ellenkezőleg, a jobbágynak 
nevezett tisztségviselők élveztek bizonyos fokú kiváltságokat, amelyeket azután 
leszármazottaik is örökölhettek, miként az az udvarispánoktól származó egyházi 
jobbágyok példája alapján következtethető, s ezek a leszármazottak, ha éppen 
úgy adódott, maguk is ténylegesen tisztségviselőkké válhattak. A kiváltságos he
lyzet élvezése esetükben azonban már nem kapcsolódott a tisztségek tényleges 
betöltéséhez: a jobbágyi jogokat születési állapotként birtokolták, akár viseltek 
valamilyen tisztséget, akár nem. Az esetükben a jobbágy név már valóban a bir
tokszervezet kevésbé kedvező helyzetben lévő népeihez képest .élvezett kivált-

68 Az oklevél szövegének legújabb kiadása Györffy 1990., 127. o. 
69 1240. PhRt I. 781. o. - Hasonló adat 1211-ből: ÁUO I. 107. o. 
70 1233: PhRtl. 721. o. 
71 Szűcs 1984., 352. o. (35. sz. jegyzet) 
72 1219: VR 210. sz. 
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ságos státust jelölte. A bekövetkezett változásoknak megfelelően^ a iobagio jelen-
tése is eltávolodott az eredeti 'tisztségviselő' értelemtől. Ennek jeleként II. Endre 
két egymással összefüggő oklevele, eltérő megfogalmazásokkal ugyan, de 
egyaránt a (saját) lovon teljesített szolgálattal azonosította a jobbágyi mivoltot. A 
iobagio-fogalom új értelmezésének az alapjául kétségtelenül az, a jobbágyoknak 
a birtokszervezetek keretein belül biztosított, kiváltságos helyzet szolgálhatott, 
mely lehetővé tette a jobbágyok számára, hogy saját lovat tartsanak, s azzal 
együtt álljanak a birtokszervezet urának szolgálatára. A iobagio kifejezés jelen
tésének fejlődése ily módon a iobagio névvel illetett tisztségviselőtől az esetlege
sen tisztséget is viselő iobagičkhoz vezet. 

A iobagio jelentésében végbement változásnak megfelelően alakult ki végleges 
formájában a királyi várszervezet jobbágysága is. A várszervezet kötelékében élő 
miles-réteg közszabadságának elvesztésével egyidőben két, egymástól fokoza
tosan mind jobban elhatárolódó csoportra szakadt. A milesek egy része, a vár
szervezet alsóbb szintű területi igazgatási intézményeinek, a száznagyi kerületek
nek a kiépülése - a legkorábbi alapítású várszervezetek esetében: meg
szilárdulása - után mint a centurionatusok (és ezek kisebb részegységei: a decu-
rionatusok) irányítására szolgáló centurici és decuriói, valamint egyéb várszer
vezeti tisztségek viselői, elkülönült a hasonló tisztségekhez nem jutott többi 
milestől. Az elkülönülés két téren is erőteljesen és hamar megmutatkozó követ
kezményekkel járt. Egyfelől a tisztségviselés révén a centuričk jelentős anyagi 
előnyökhöz jutottak, miként azt a száznagynak a királyi adóból való részesedése 
is mutatja. A tisztséget nem viselő miles és a száznagy vagyoni állapotát a Szent 
László neve alatt ránk maradt ún. III. törvény még közel azonosnak feltételezte, 
ez a helyzet azonban gyorsan megváltozhatott annak következtében, hogy a 
száznagy tisztségének ellátása révén - az említett adórészesedésen kívül is -
rendszeres jövedelmekhez jutott. Ennek megfelelően vagyoni differenciálódás 
indult meg a korábban ebből a szempontból egységes megítélés alá eső milesek 
között. A vagyoni differenciálódásnál is fontosabb volt, hogy a két m//es-csoport 
a várszervezeten belül elfoglalt helyét tekintve is eltávolodott egymástól. A 
száznagyok - és más tisztségviselők - megkülönböztetett helyzete szolgált 
alapjául annak a kötött szabadságnak, amely a későbbiek folyamán a várjob
bágyok számára a királyi várszervezeten belül elérhető legmagasabb szintű 
szabadságot biztosította. A XI. század második felének várszervezeti tiszt
ségviselői voltak - a kifejezés XII-XIII. századi értelemében - a várszervezet első 
várjobbágyai. Mivel a későbbiekben várjobbágyi szabadságként ismert jogok 
élvezői eredetileg csupán a ténylegesen tisztségeket viselő egykori milesek vol
tak, a várjobbágyság igen szúk réteget alkotott a várszervezeteknek alárendelt 
népek nagyobb csoportján belül. Erre utal az a körülmény is, hogy mind a Szent 

73 1217: a király a veszprémi káptalannak adományozott egyebek mellett öt zalai civilis mansiót, köztük 
„Pousam, qui in equo suo, sicut iobaio, servire tenetur" — HO V. 8. o. és II. Endre ugyanezen tárgyú 1222. évi 
oklevelében „Pous in servicio iobagionali, qui debet servire in equo" - HO V. 10. o. (A két oklevél kritikájára 1. RA 
340. sz.) 

74 Kálmán I. 79. (Závodszky 1904., 193. o.) 
75 Szt. László III. 15. iZávodszky 1904., 177. o.) 
76 1240: „debitum centurionis" - HO III. 5. o. 
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Lászlónak tulajdonított âecretumok, mind a Könyves Kálmán törvénye csak cen-
turidtrői és decuriókről tesz említést, „egyszerű várjobbágyok"-ról mit sem tud
nak. Ezek szerint a jobbágyi szabadság legalábbis a XI. század végéig csak a 
tényleges tisztségviselők osztályrésze volt a várszervezeten belül. Mint XIII. 
századi adataink egyértelműen bizonyítják, a XII. század folyamán a várszervezet
ben is lezajlott az a folyamat, amelynek eredményeképpen a jobbágyi szabadság 
birtoklása már nem kötődött a jobbágyi, azaz tisztségviselői szolgálatok tényleges 
ellátásához, hanem az egykori tényleges tisztségviselők leszármazottait 
születésüktől fogva megillető jogállása vált. Ennek megfelelően a kezdetben 
csupán a tisztségeket betöltő szűk réteg szabadságát élvezők köre is kiterjedt: a 
„jobbágyok nemzetségéből" származókon kívül soraikat gyarapították mind a 
közéjük álló közszabadok, mind a várszervezet alacsonyabb rangú népei közül a 
várjobbágyi szabadságot kiváltságolás útján elnyerők. Mindezek alapján úgy gon
doljuk, hogy azok a történetíróink jártak el helyesen, akik a várjobbágyok ere
detének kérdését a várszervezeti tisztségek betöltőihez kapcsolták. 

A várszervezet keretei között élő, tisztséghez nem jutó milesek sorsa a jobbágyi 
szolgálatot ellátó társaiktól eltérő módon alakult. Hogy pontosan miként, arra egy 
1219. évi jogeset szolgál felvilágosítással. Az ügyben borsodi várjobbágy lépett fel 
vádlóként, aki azt állította, hogy várának bizonyos várnépei (castrenses) szolgála
tuk szerint a vár börtöneit tartoznának őrizni. A bevádoltak ellenben azt bizony
gatták, hogy ők „a vár hadakozására, s nem pedig börtönőrzésre rendelt katonái" 
{milites quidem castri essent ad belligerendum, non ad carcerem custodien-
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duní), s a vádtól végül maga a várjobbágy is elállt. Az eset fontos tanulsága, 
hogy a vitatott kérdés nem a bevádolt személyek várnépi jogállása volt - ezt 
egyik fél sem hozta szóba -, hanem az azon belül teljesítendő szolgálat (offi
cium) konkrét mibenléte. Sokat mondó a hadakozó várnépbeliek által önma
gukra alkalmazott miles kifejezés. Arról tanúskodik, hogy a várszervezeti tiszt
ségeket el nem látó milesek közszabadságuk elvesztése után nem részesültek a 
jobbágyokat megillető kötött szabadság kiváltságaiban. Státusuk a szolgarendű 
várnépbeliek jogállásával lett azonos, azzal az el nem hanyagolható különbséggel 
azonban, hogy az általuk teljesített szolgálat, a katonáskodás, jóval kedvezőbb 
helyzetet biztosított számukra a földműveléssel, a kézművességgel vagy egyéb, 
alantasabbnak számító tevékenységgel szolgáló többi várnépbeliekhez képest. A 
várjobbággyá nem váló egykori milesek lehettek tehát a XIII. században fel
feltűnő hadakozó várnépbeliek elődei, s ilyen miles eredetűek lehettek a borsodi 
vár 1219-ben említett várnépei is. 

A várjobbágyság kialakulása hosszan elnyúló folyamat eredménye volt. E 
folyamat kiindulási pontja kétségtelenül a királyi várszervezet XI. század elejére 
tehető létrehozásában jelölhető meg, önmagában azonban a várszervezet életre
hívása nem teremtette meg a várjobbágyok társadalmi rétegét. A XI. század első 

77 Hóman 1912., 72-73- o. (bár előadásának számos egyéb megállapítása, megítélésünk szerint, téves); Novák 
1940., 12. .; Kristó 1986., 199. o. - A korai iobagio terminus mindkét említett értelmezési lehetősége előtt nyitva 
hagyja az utat Szűcs Jenő, 1. Szűcs 1981., 5- o. (v.o. még uo. 37. o.) 

78 1219: VR 223. sz. 
79 V. ö. Zsoldos 1991.b., 49. o. 
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felében legfeljebb a várszervezetben szolgálatot vállaló közszabad milesekről 
beszélhetünk, de nem várjobbágyokról. Minden ide vonható adatunk arra utal, 
hogy a várjobbágyság kialakulására a XI. század második felében, közelebbről 
Szent László uralkodásának idején került sor. Ez az az időszak, amelyben 
megjelent a jogállásoknak egy olyan új, addig nem létező típusa, a kötött szabad
ság, amelybe a várjobbágyi jogállás is beletartozott. Erre az időre vesztette el 
közszabadságát a királyi birtokszervezetekben korábban közszabadként önként 
vállalt szolgálatot ellátó miles-réteg, amelynek egy része a várszervezet alacso
nyabb szintű igazgatásában betöltött tisztségei révén kialakuló várjobbágyság 
magját alkotta, s amely maga is egyfajta - a várjobbágyi - kötött szabadság bir
tokosa lett. A milesek másik csoportja ugyanakkor hadakozó várnépbeliként 
tagolódott be a királyi várszervezet népeinek hierarchiájába: e csoport tagjait csak 
megbecsültebb szolgálatuk különböztette meg a többi várnépbelitől, de nem 
státusuk. S végül, a XI. század második felének, végének forrásanyagában 
jelentkeznek az első olyan adatok, amelyek a várak száznagyi és tíznagyi tiszt
ségeit ellátó jobbágyainak meglétéről tanúskodnak. A kialakuló várjobbágyság a 
XII. század első felében, a jobbágyi szabadságok élvezésének és a tényleges tiszt
ségviselésnek az egymástól való elszakadása után nyerte el végleges, a királyi 
várszervezet fennállásáig - s részben azon túl is - általánosan jellemző formáját. 
Ezzel a folyamattal szoros összefüggésben alakult ki az általános értelmű iobagio 
castri kifejezés. Amíg ugyanis a jobbágyi szabadságok csak a várszervezet 
tényleges tisztségviselőit illeték meg, az ilyen személyeknek a királyi várszer
vezeten belül élvezett kiváltságos helyzetét pontosan kifejezte a tisztségviselés 
tényének a betöltött tisztség puszta megnevezése révén történő megjelölése is. 
Amint azonban elvált egymástól a tényleges tisztségviselés és a jobbágyi jogok 
élvezése, szükségessé vált egy olyan általánosító terminus használata, amely 
egyaránt vonatkozott mindazokra, akik tisztségeket ugyan nem viseltek, de a 
várszervezeten belül ugyanazoknak a jogoknak voltak a birtokában, mint a tiszt
ségeket ténylegesen is betöltő társaik. Ezt a szerepet látta el a várjobbágy {io
bagio castri) terminus, mely ily módon egy sajátos helyzetben lévő társadalmi 
csoport jogállásának, státusának elnevezésévé vált. 
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Attila Zsoldos 

THE EMERGENCE OF THE LEGAL STATUS OF THE IOBAGIONES CASTRI 

Summary 

One of the most prominent characteristics of the society of the Age of the Árpáds in Hungary was 
the manyfoldedness of the legal stati, which arranged the individuals of the society into different 
groups. The different legal stati were incidental to different rights and obligations; the social standing 
of the holders of certain legal status was marked out by the system of rights and obligations. The io-
bagiones castri were a special social group in Hungary and this study treats the formation of their le
gal status and surveys the attainments concerning the basic characteristics of the fully developed legal 
status of the aforementioned iobagiones castri 

Attila Zsoldos 

LA FORMATION DU STATUT JURIDIQUE DE IOBAGIONES CASTRI 

Résumé 

La diversité des statuts juridiques (avec le terme de l'époque: status), rangeant les membres de la 
société dans des groupes différents, est l'une des caractéristiques les plus marquantes de la société 
hongroise de l'époque Arpadienne. Aux statuts juridiques différents étaient liés des droits et des obli
gations précis, et le système de ceux-ci désignait la place du possesseur du statut juridique dans la so
ciété. C'était pareil dans le cas des vassaux du château aussi. L'essai examine le cours de la formation 
du statut juridique de vassal du château et en même temps, il résume les connaissances concernant 
les caractéristiques de base du statut juridique évolué du vassal du château. 
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Attila Zsoldos 

DIE ENTSTEHUNG DES RECHTSSTANDES DER BURGIOBAGIONEN 

Resümee 

Eine der auffallendsten charakteristischen Züge der ungarischen Gesellschaft der Arpadenzeit ist 
die Vielfalt der Rechsstände - mit dem damaligen Wortgebrauch status - , durch welche die Mitglieder 
der Gesellschaft in verschiedene Gruppen organisiert wurden. Die einzelnen Rechtsstände waren mit 
gewissen Rechten und Pflichten verbunden, ihr System bestirnte die Stelle ihrer Besitzer innerhalb der 
Gesellschaft. So verhielt es sich auch im Falle der Burgiobagionen. Im vorliegenden Aufsatz wird der 
Entstehungsprozeß des Rechtsstandes der Burgiobagionen untersucht, sowie eine Überblick über die 
grundlegenden Charakteristika dieses Rechtsstandes geboten. 

Аттила Жольдош 
ФОРМИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЕПОСТНЫХ 

Резюме 
Одной из наиболее ярко бросающихся в глаза характерных особенностей венгерс

кого общества эпохи королей из династии Арпадов является разнообразие „статутов" 
(как говорилось в то время), т. е. юридических положений, определявших членов об
щества в различные правовые группы. Некоторые правовые положения были сопря
жены с определенными правами и обязанностями, система которых определяла вла
дельцу этого правового положения его место в общество. Так обстояло дело и для 
крепостных крестьян. Автор статьи рассматривает процесс формирования право
вого положения крепостных и одновременно делает обзор основых параметров ста
тута крепостных, сформировавшего к тому времени. 
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DOMOKOS GYÖRGY 

BUDA VISSZAVÍVÁSÁNAK OSTROMTECHNIKAI PROBLÉMÁI 

Harcok a felmentő sereg ellen és a győzelem kivívása 

IV. A VÁR ELFOGLALÁSA 

4.1 Harc a f elmentő sereg ellen 

4.1.1 Harcok és intézkedések az ostrom védelmében a felmentő sereg 
beérkezéséig 

A kívülről jövő segítségnyújtási és felmentési kísérletek elleni harc már jóval a 
Szulejmán nagyvezír által vezetett török sereg Buda alá érkezése előtt 
megkezdődött. A hadvezetés a Vár körülzárása után szinte azonnal Dél felé, il
letve Székesfehérvár alá küldte csaknem az egész lovasságot. Ezáltal szemmel tar
tották a török seregek hagyományos, a Duna mellett Eszéktől Buda felé vezető 
felvonulási útját, illetve a viszonylag jelentős erejű fehérvári török helyőrséget. Ez
zel egy időre megoldották a lovasság takarmányellátását is. Voltaképp hasonló 
megfigyelő feladatot látott el a Duna-Tisza-közén július közepéig Mercy és 
Heißler hadteste is, amelynek az Eger, Nagyvárad és Temesvár irányából várható 
török akciókat kellett elhárítania. Az egri törökök lesre csalásával küldetésüket 
sikerrel teljesítették, majd augusztus 2-án csatlakoztak a fősereghez. 

A hadvezetés a visszatérő lovasság és a felderítők jelentései alapján már 
augusztus 2-án hírét vette, hogy a nagyvezír elhagyta Eszéket. Ezért Lotharingiai 
Károly és Miksa Emánuel még aznap haditanácsot tartott. Ennek megfelelően 4-
én „a fenséges hercegek személyesen mentek megszemlélni a dombokat és vala
mennyi átjárót", majd pedig 5-én „több felderítő csoportot küldtek ki, hogy 

1 A tanulmány első része (Az ostrom előzményei és menete a döntés időszakáig) az 1993/1. számban jelent 
meg (3-58. o.). 

2 Budavára visszavétele. írta egy szemtanú. (Angolból fordította, előszóval s jegyzetekkel ellátta Deák Farkasa), 
Budapest, 1886. 69- o. aug. 2., (a továbbiakban: Deák); Henrik szász herceg és brandenburgi lovasezredei naplója 
Buda 1686-ki ostromáról. (Közli: Károlyi Árpád.) Történelmi Tár, 1886. 503-520. o., 695-710. o., (a továbbiakban: 
Henrik), 696. o. aug. 2., 3-; Jelentések a Budát vívó táborból I686 június-augusztus. (Közli: Károlyi Árpád.) 
Történelmi Tár, 1886. 711-786. o., (a továbbiakban: Jelentések), 755- o. aug. 2.; Hadinapló avagy Buda 
visszafoglalása... összeállította 
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biztosabb híreket szerezzenek". Ugyanekkor „Ist vor unsern Lager von der 
Donau an bis zu des Herzogs von Lothringen Campement hinüber mit ravellinen 
und redutten ein circumvallationslinie gezogen", amely munkálatokba ,,még a 
lovasságot is belevonták, hogy kicsit kíméljék a gyalogságot". A lovasságnak 
ugyanis a török had közeledtével megszűnt korábbi „megfigyelő hadtest" 
szerepe, amelyet a Sárvíz környékén látott el, és visszatérve Buda alá, 
felderítésen, járőrözésen és az utánpótlás biztosításán túlmenően egyéb lényeges 
tevékenységet nem folytatott. 

Az elkészült vonalakba 7-én már a tüzérséget is beállították. Ugyanakkor 
azonban Grimani kissé szkeptikusan állapította meg, hogy „ez a munka kitűnő, 

Q 

ha tekintetbe vesszük a sietséget, mellyel azt el kellett végezni". 
A circonvallation kiépítése azonban a tennivalóknak csak egy részét jelentette. 

Augusztus 6-án áttelepítették a tábort, minden egység szállása a circonvallation 
vonalán belülre került, így a főparancsnokság is „ist ... in der Mitte der Armee ge
setzt". Mindezekkel párhuzamosan folyt az ostromárkok, különösen a contreval-
lation megerősítése is, hogy elejét vegyék a védők akcióinak. Az élelmiszert a 
pesti oldalon helyezték biztonságba, a sebesülteket és betegeket pedig a Mar
gitszigetre szállították át, s odavitték a hajókat is. 

A hadvezetés intézkedett a csapatok mozgását, elhelyezkedését illetően is. Már 
augusztus 7-én „parancs jött, hogy mindenki álljon fegyverben, hogy készenlét
ben legyenek arra az esetre, ha a törökök feltűnnének". A továbbiakra nézve a 
Hadinapló ugyancsak 7-i bejegyzése szolgáltat pontos információkat: ,,... a 
zászlóaljakat beosztottuk a lovasszázadok közé. A bajor választófejedelmiek vona
la a Dunától a völgyig húzódik, amely Buda felé néz. Itt kezdődik a már jelzett 
csatarendben a császári hadsereg vonala és egészen a Szent Pál völgyéig tart. Ezt 
a Szent Pál völgyét a brandenburgi választófejedelmiek szállták meg, lezárja 
Heißler regimentje. Ettől a völgytől jobboldalt Lodron áll a Sváb-hegyen, a hegy 
másik oldalán az ágyúk mellett a Bercsényi-huszárok; az alsó városfalnál egy el
sáncolt táborba 3000 fős német gyalogságot vezényeltünk, mellettük hajdúk van
nak, akik a középső kapunál gróf Esterházy győri vicegenerálissal maradnak, a 

4 Önkéntes, 278. o. aug. 5.; 1. még: Jelentések, 758. o. aug. 5.; Zenarolla, 138. o. aug. 7. 
5 „Táborunk [ti. a bajor] előtt a Dunától kezdve egészen a Lotharingiai herceg táboráig egy ravelinekkel és 

redoute-okkal ellátott circumvallatios vonalat húztak " Hadtörténelmi Levéltár. Törökkori anyag. VII./201. 
1686-1696. (14.) 12. doboz, (a továbbiakban: HL T. 12.), 1686/46. ,JDiarium. über den von Ihro Churfürstl. drlt: in 
Bayern, nacher Ungarn vorgenommen vierten Feldzug wider den Erbfeind, vnd was auf solche Reise von Tag zu 
Tag vorbeigangen im Jahr 1686." (a továbbiakban: Diarium), aug. 5. 

6 önkéntes, 278. o. aug. 5. 
7 Henrik, 698. o. aug. 7. 
8 Bubics Zsigmond: Cornaro Frigyes velencei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és 

visszavételéről. Budapest, 1891. (a továbbiakban: Bubics), 268. o. Grimani aug. 9-i levele. 
9 „ -• a sereg közepére került." Hadtörténelmi Levéltár. Törökkori anyag. VII./201. 1675-1686. (13.) 11. doboz, 

(a továbbiakban: HL T. 11.) 1686/11. „Berichte a. d. Feldlager von Ofen vom 15ten Juli bis 12ten September. 1686." 
(a továbbiakban: 1686/11), aug 7. 

10 HL T. 11. 1868/44. „Diarium, Waß hinder den 6. April 1686. alß die Chur Sachßl. nach Ungarn destinirten 
Völcker von dresden abgemarchiret und was ferner bey der Belagerung von Ofen bis dato vorgegangen und tentiret 
worden." (a továbbiakban: 1686/44?), aug. 7.; Zenarolla, 138. o. aug. 7.; Önkéntes, 280. o. aug. 7.; Károlyi Árpad: 
Buda és Pest visszavívása 1686-ban. A kétszázötvenéves évfordulóra átdolgozta Wellmann Imre. Budapest, 1936. (a 
továbbiakban: Károlyt), 331. o. 

11 Önkéntes, 279. o. aug. 7.; 1. még: Jelentések, 759- o. aug. 7.; Zenarolla, 138. o. aug. 7. 
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többi hajdú az alsó kapunál, a folyam mellett táborozik, akikhez 100 németet 
csatlakoztattunk, hogy őrizzék a kaput." 

Ezek az intézkedések azt bizonyítják, hogy a vezérek nem becsülték le a 
közeledő veszedelmet, és a hadvezetés, nyilvánvalóan okulva 1684 tapasztalatain, 
igyekezett minden tőle telhetőt megtenni a várható áttörési kísérletek kivédésére. 

4.1.2 A felmentő sereg 

A török seregről és annak felvonulásáról, leszámítva Szilahtár Mehmed és Rasid 
török krónikáit, döntően másodkézi, keresztény forrásból származó információk 
állnak rendelkezésemre. Minden jel arra mutat, hogy ez utóbbi tudósítások nagy
jából azonos felderítői jelentéseken, vagy ugyanazon szökevények beszámolóin 
alapulnak. Az információk bizonytalanságát egyébként kitűnően jellemzi a 
naplókban felbukkanó rengeteg találgatás, magyarázkodás is. 

Mint említettem, az augusztus 2-i bejegyzések szerint a nagyvezír átkelt az 
eszéki hídon, a 6-7-i jelentések pedig már arról szóltak, hogy a szeraszker 20 000 
(26 000) főnyi seregével Székesfehérvár alatt táborozott, s követte őt a nagyvezír 
ismeretlen számú katonával. A források egybehangzó állítása szerint a felmentő 
sereg előőrsei augusztus 8-án bukkantak fel a Budát övező hegyek tetején, s 
végül 12-én a fősereg is „látóközeibe került a táborhoz". Ugyanakkor viszont 
kiderül az is, hogy a nagyvezír korántsem volt biztos a sikerben, döntéseinek ha
logatása és akcióinak bátortalansága legalábbis erre utal. Még a török krónikás is 
kiemeli ezt, mondván, hogy a nagyvezír „lassú és határozatlan előkészületeket 
tett" a keresztények megtámadására. Ennek okára némi fényt vet - többek 
között - a Diarium megjegyzése, miszerint ,,der Groß-Vezier sich nit getraue die 
Unsrigen, weillen wir ihnen so stark gemacht worden, anzugreiffen, hingegen 
wolle er sich auch mit seiner armee nit weit von Esseckh weklassen, aus beysorg 
das von dem Schulzischen corpo die Pruckhen hinder seiner abgebrennt und so 
dann der Pass widerumber zurückzukommen, ihm abgeschnitten werden 
dürffte".18 

A török hadvezetés tétovázását jelzik továbbá azok a hírek is, melyek tudni 
vélték, a felmentő sereg elsődleges céljául azt jelölték meg, hogy csapatokat jut
tasson be az ostromlott várba, de kerülje el a nyílt csatát a keresztény sereggel. 

12 Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról. 1686. (Sajtó alá rendezte és fordította Mollay Károly), 
Budapest, 1986. (a továbbiakban: Hadinapló), 166. o. aug. 7., 1. még: Richards, 266. o. aug. 13.; Deák, 76. o. aug. 
10. 

13 Buda visszafoglalásának emlékezete. 1686. (Összeállította Szakály Ferenc), Budapest, 1986. (a továbbiakban: 
Szakály), 4U-A42. o., 443-448. o. 

14 1686/11. aug. 7.; Diarium, aug. 6.; Henrik, 697. o. aug. 6.; jelentések, 759- o. aug. 7.; Önkéntes, 279- o. aug. 
6. 

15 1686/11. aug. 8.; 1686/44. aug. 8.; Richards, 265. o.; Deák, 75. o.; Henrik, 698. o.; Bubics, 270. o.; Grimani 
aug. 9-i levele 8-ra vonatkozóan; Hadinapló, 165. o.; Zenarolla, 138. o.; Önkéntes, 280. o.; Károlyi, 330. o.; 332. o. 

16 Önkéntes, 282. o. aug. 12. 
17 Szakály, 431. o., 1. még: Zenarolla, 138. o. aug. 8.; Önkéntes, 279. o. aug. 5. 
18 „... a nagyvezír félt a mieinket, mivel mi erösebbek voltunk nála, megtámadni, ellenben seregével sem akar 

túl messzire eltávolodni Eszéktől, abbeli félelmében, hogy Schulz hadteste felégetheti mögötte az (eszéki) hidat, s így 
az út, hogy újfent visszatérjen, számára el lenne vágva." Diarium, aug. 7., 1. még: Deák, 75-76. o. aug. 8. 

19 Deák, 75. o. aug. 7., 78. o. aug. 12.; Zenarolla, 138. o. aug. 8.; Önkéntes, 280. o. aug. 9-
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Ezek után önként adódik a kérdés, yajon milyen erőt képviselt az egész fel
mentő sereg? A szeraszker Fehérvár alatt álló seregét a híradások csaknem egyön
tetűen 20 000 (26 000) fősnek mondják, de semmit sem, vagy csak bizonytalan 
adatokat tudnak a nagyvezír csapatairól. Megfigyelhető továbbá, hogy az ellenség 
közeledtével változnak az annak nagyságáról szóló hírek, de az adatok szórása 
továbbra is igen nagy marad, vagyis az informátorok a már előttük álló török 
sereg létszámát sem tudták megbízhatóan felbecsülni. A legkirívóbb számot Gri-
mani közli egyhelyütt, egy szökött rabszolga szavaira hivatkozva, mely szerint az 
ellenség 100 000 főt számlál, s abból 30 000 a tatár.20 Ugyanakkor az I686/II. sz. 
napló egyik jelentése csak a 20 000-es számot tekintette bizonyosnak. 
Összességükben azonban a források, feltételezhetően újfent azonos hírek alapján, 
a 60-70 000 fős létszámot tartották valószínűnek. 

A felmentő sereg összetételére, s ezen keresztül harcértékére vonatkozóan szin
tén igen kevés és eltérő információ áll rendelkezésünkre. A tatárok, valamint a 
janicsárok és szpáhik jelenléte biztosra vehető, de ez önmagában nem mond 
semmit. Károlyi azonban, Girardin portai francia követ levelére hivatkozva, közli, 
hogy a nagyvezír maga gyengének, szedett-vedettnek tartotta seregét, a 65 000 
emberből csak a 8-10 000 janicsár és az 5000 szpáhi képviselt valamelyest kato
nai erőt. Ha ezt hitelesnek fogadom el, úgy a török sereg már csak létszámát 
tekintve jelentett némileg komolyabb ellenfelet, ám ez a tényező önmagában ek
kor már korántsem volt elegendő a császári sereg harcászati és taktikai 
fölényének ellensúlyozására. 

4.I.3 Harcok a felmentő sereg beérkezése után 

Augusztus 8-tól 12-ig a török sereg előőrsei igyekeztek kitapogatni az ostrom
lók gyenge pontjait. Nap nap után megjelentek a Budát övező hegyeken, olykor 
összecsapva az ellenük kirendelt lovassággal, köztük a magyar huszárokkal. 
Augusztus 12-én megérkezett a török fősereg is, s ez döntés elé állította a keresz
tény hadvezetést: bevárja az ellenséget a circonvallation mögött, vagy kihasználva 
harcászati fölényét, nyílt ütközetben próbálja a támadást visszaverni. Lotharingiai 
Károly ez utóbbi mellett döntött. Elhatározását segítette, hogy az egyik elesett 
török tisztnél olyan tartalmú levelet találtak a budai pasának címezve, amely 
felfedte a főparancsnok számára az ellenség szándékát. Eszerint a törökök más
nap, 13-án segítséget akartak bejuttatni Budára. Ennek ismeretében hozott ren-

20 Bubics, 274. o., Grimani aug. 12-i levele. 
21 1686/11. aug. 10., 11. 
22 Az egyes forrásokban az aug. 14-i ütközetig újra és újra felbukkannak különböző becslések és találgatások: 

1686/11. aug. 7., 9-, 10., 11., 12.; Diarium, aug. 6.; Richards, 265. o. aug. 6.; Deák, 72. o. aug. 4., 75. o., aug. 7., 8., 
77. o. aug. 11., 79. o. aug. 12.; Henrik, 697. o. aug. 6.; Jelentések, 755. o. aug. 2., 758. o. aug. 6., 759. o. aug. 7., 11., 
760. o. aug. 10.; Bubics, 267. o. aug. 7., 270. o. aug. 9-, 274. o. aug. 12.; Hadinapló, 164. o. aug. 6., 172. o. aug. 13.; 
Zenarolla, 136. o. aug. 4., 138. o. aug. 8., 140. o. aug. 10., 11.; Önkéntes, 279. o. aug. 5., 6., 282. o. aug. 12., 13.; 
Károlyi, 337. o. legalább 50-60 000-re teszi számukat. 

23 Károlyi, 345. o. 
24 Példa erre a kahlenbergi (1683- szept. 12.), a hamzsabégi (1684. júl. 22.), vagy a táti (1685. aug. 16.) csata. 
25 Deák, 78. o.; Henrik, 699-700. o.; Bubics, 273. o. Grimani aug. 12-i levele; Hadinapló, 170 o.; Zenarolla, 141. 

o.; Önkéntes, 282. o. Érdekes, hogy Károlyi, 331- o. épp az ellenkezőjét állítja, viszont a 333- oldalon megerősíti ezt. 
26 Deák, 78. o. aug. 12.; Zenarolla, 141. o. aug. 12.; Önkéntes, 282. aug. o. 12., 13. Ugyanezt erősítették meg a 

kémek és szökevények jelentései is: 1686/11. aug. 12.; Diarium, aug. 13.; Bubics, 273. o. Grimani aug. 12-i levele. 
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delkezéseiről a Hadinapló eképp tájékoztat: „...elhatároztuk tehát, hogy az ellen
séget az elkészített vonalakon - amelyeket a velük határos magasabb hegyekről 
ellenőrizni lehet - kívül fogjuk bevárni. Ezért a mi bal szárnyunktól, azaz Stryrum 
regimentjétől kezdve a hegyek felé, egyenes vonalat választottunk, a hegyek 
előtti nagy és meredek völgyig. Ezáltal egyenes vonal köt össze bennünket a ba
jor választófejedelmiekkel és egyik a másiknak segítségére lehet." 

Hogy ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása a kéthavi ostromtól meg
tizedelt csapatokkal mekkora gondot okozott, azt Richards egy elejtett 
megjegyzése teszi szemléletessé: ,,A zászlóaljak ámbár ez időben szám szerint 
igen gyengék voltak, mégis hogy sokat mutassanak, nagy helyet foglaltak el. A 
Grimani által a keresztény sereg elosztásáról közölt adatok is csapatok meg
fogyatkozott létszámát igazolják: az árkok őrzésére 4000 német gyalogost, 2000 
talpast, 3000 német és 1000 magyar lovast rendeltek, míg a kivonuló seregbe 
10 800 német és 1000 magyar gyalogost, valamint 16 000 német és 3000 magyar 
lovast osztottak be. 

Augusztus 13-án a nagyvezír csakugyan megindította csapatait a Vár irányába, 
„mintha táborunk megtámadását czélozná". Erre a keresztények is, az előzőek
ben elmondottaknak megfelelően, csatarendbe álltak, mert arra számítottak, hogy 
„es werde gleich zu einer von den unsrigen mit Freuden erwartete Haupt action 
kommen". A törökök végül is nem bocsátkoztak csatába, csak a szokásos 
csetepatékra került sor a tatárok és a magyar huszárok között, majd estére vissza
húzódtak a hegyek mögött levő táborukba. A császári sereg ennek ellenére teljes 
harckészültségben várta a reggelt. 

4.1.3.1 Az augusztus 14-i ütközet33 

Ezen a napon a nagyvezír ismét felvonultatta csapatait a bajorok tábora előtt 
elterülő síkra. A keresztény sereg a már bevált alakzatban - a bajorok a circon-
vallation mögött, a császáriak velük egyvonalban, de azon kívül - várta az ellen
séget. A nagyvezír szándéka feltehetően az volt, hogy főerejével leköti a ke
resztények figyelmét, s eközben, „gyanítván, hogy mi nem vagyunk eléggé 
figyelmesek, egy 10 000 emberből álló különítményt, ... a hegyekre küldött azon 
paranccsal, hogy az ostromlott városnak minden körülmény között segélyt hoz
zanak". Tervük nem vált be, a szövetségesek harcrendjét jobbról, a hegyek 
mögött megkerülni szándékozó hadmozdulatot felfedezték. Lotharingiai Károly 

27 Hadinapló, 170. o. aug. 12. 
28 Richards, 266. o. aug. 13-; 1- még: Károlyi, 330. o. 
29 Bubics, 274. o. Grimani aug. 12-i levele; Károlyi, 337. o., 338. o. 
30 Richards, 266. o. aug. 13. 
31 „... azonmód megindul a mieink által örömmel várt fő támadás." Diarium, aug. 13-
32 Uo.; Richards, 266. o. aug. 13.; Deák, 79. o. aug. 13.; Henrik, 700. o. aug. 13.; Hadinapló, 172. o. aug. 13. A 

13-i eseményekről 1. még: Károlyi, 338-339- o. 
33 Az ütközetről valamennyi forrás tudósít (kivéve a , Jelentések"-et), ezek használhatósága azonban igen eltérő. 

Károlyi, 339-343. o. leírása mellett a legjobb: HL T. 12. Journaux." (1686) (a továbbiakban: Journaux), aug. 14.; 
Diarium, aug. 14.; Richards, 266-269. o.; Deák, 79-82. o.; Henrik, 700-701. o.; Hadinapló, 172-175. o.; Zenarolla, 
141-143. o. L. még: 1686/11. aug. 14.; Bubics, 276-279- o. Grimani sag. l6-i levele; Önkéntes, 283- o. 

34 Bubics, 276-277. o. 
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ekkor parancsot adott Dünnewald lovassági tábornoknak, a jobbszárny pa
rancsnokának, hogy tartóztassa fel a török különítményt. Ugyanekkor 
valószínűleg megerősítették a circonvallationt a Szent Pál völgye felől védő 
Heißler csapatait is. Dünnewald a magyar huszárokkal, Lodron horvát ezredével, 
a Serau és a Schultz (esetleg még a Styrum?35) dragonyosokkal megszállta az el
lenség útjába eső magaslatokat.3 A bokros terep ellenőrzésére pedig 2 
zászlóaljnyi gyalogságot rendeltek. A törökökkel elsőként a magyarok csaptak 
össze, „és habár a képzelhető vitézséggel harcoltak",37 a túlerő visszavetette őket. 
Hátrálásuk zavarba hozta a mögöttük állókat is. Dünnewald ekkor további 
egységeket kért és kapott a fővezértől. A magyarok megfutamodása után nagy 
lendülettel előretörő törököket az idejében érkező Caprara, Pálffy, Taaffe, Neu-
burg és Fürstenberg vértesek rohama, valamint a segítség láttán felbátorodott 
magyarok ismételt támadása megállította. Rövid, de heves kézitusa után, a Lod
ron, Schultz és Serau ezredek oldaltámadásától megzavarodva, a szpáhik elme
nekültek a helyszínről. Magukra hagyták a mintegy 3000 főnyi janicsárt, akiket a 
keresztény lovasság nagyrészt felkoncolt. A törökök teljes veszteségét a források 
3000 halottra és 500 fogolyra teszik, de a keresztények zsákmánya lett a különít
mény 10 ágyúja, zászlói, és a janicsárok által magukkal hurcolt, a Vár meg
segítésére küldött muníció is. 

Dünnewald csapatainak sikerét látva Károly herceg elhatározta, hogy 
megtámadja a török főerőket. Parancsot adott, hogy a balszárny is lépjen ki a 
sáncok mögül. A sereg kezdett egyenes vonalban felfejlődni, a jobbszárnyra 
pedig visszatértek a kiküldött lovasezredek is. A törökök ugyan tettek még egy
két erőtlen kísérletet, de a keresztény csapatok előrenyomulása elől, az elővédek 
némi csatározása után visszavonultak a környező hegyek tetejére, majd onnan 
táborukba húzódtak. 

4.1.3.2 Az augusztus 20-i segítségnyújtási kísérlet 

A török sereg a vereség hatására Ercsiig hátrált, ám a felderítői jelentések és a 
szökevények beszámolói szerint a nagyvezír „bizonynyal további kísérletet fog 
tenni, hogy a várost megsegíthesse, ha egész táborát darabonként vesztené is 
el".38 Ezért a török portyázok és felderítők nap mint nap megjelentek a circonval-
lation előtt, állandó készenlétre kényszerítve az ostromlókat. 

Az események további alakulásában döntő szerepet játszott, hogy a hadvezetés 
időben értesült a törökök szándékairól. A források szerint már 18-án tudomást 

2Q 

szereztek egy újabb különítmény szervezéséről, amely a Várba akar bejutni. 
Jelentést kaptak arról is, hogy Abdurrahman leveleiben éjszakai támadást javasolt 
a nagyvezírnek.40 Károly herceg erre elrendelte, hogy „néhány tartalékezred 

35 Journaux. 
• 36 Sajnos a leírások alapján nagyon nehéz a pontos helyszíneket meghatározni. 
37 Deák, 80. o. 
38 Uo. 83- o. aug. 15. 
39 Diarium, aug. 18. o.; Deák, 86. o. aug. 20. o.; 
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legyen állandóan készenlétben", de ugyancsak emiatt „bis zum hellen tage das 
ganze lager in gewähr gestanden". Az előrelátásnak meglett az eredménye, mert 
a török, hírt kapván a keresztény sereg harci készenlétéről, elállt a 18-án éjjelre 
tervezett akciójától. A fáradtság mellett talán ez utóbbi esemény miatti meg
könnyebbülésnek tudható be, hogy a török különítménynek 20-án hajnalban si
került meglepnie az ostromlók táborát. 

A mintegy 2000 szpáhiból és ugyanannyi janicsárból álló csapat a hajnali köd 
leple alatt csendben felvonulva, virradatkor tört rá a Szent Pál völgyében ál
lomásozó császári őrségre, amely nem tudta őket feltartóztatni. A törökök 
átrobogtak az ott táborozó brandenburgiak között, s a városfal irányába nyomul
tak előre. Ekkorra a környéken levő egységek is magukhoz tértek a meglepetés
ből. Mire azonban az őrség és a Lodron ezred oldalba kapta az ellenséget, „az 
első három zászló" „an drey unterschidenen orten, wo die Linie nicht besetzet 
war, durchdrangen". A törökök csakhamar elérték a városfal előtt húzódó sán
cokat, de az onnan jövő puskatűz a Retek utcai üteg felé térítette el őket. Ám az 
árkokon és sáncokon a lovasok itt sem tudtak átkelni. A megtorpanókat Caprara 
tábornagy támadta meg a Heißler ezred két századával, majd maga Heißler tábor
nok is ott termett egy 100 főnyi lovasőrs élén. Rövid, heves kézitusa következett. 
A szpáhik a császári lovasságtól kergetve, a közlekedőárkok és a contrevallation 
vonala közé szorulva, valószínűleg a Szent Pál völgye irányába menekültek el. A 
magukra hagyott janicsárok, többségükben lóról szállva, gyalogosan próbáltak át
jutni az akadályokon, s ez az árkok egy őrizetlenül maradt szakaszán sikerült is 
nekik. Mindeközben a környező árkokból és redoute-okból a gyalogság folyama
tosan tüzelt az ellenség mindkét részlegére. A harci zajra a bajor táborban is fel
figyeltek, és Königsmark alezredes vezetésével a bajor lovas testőrség frontálisan 
támadta meg a Fehérvári kapu felé igyekvőket, majd egészen a kapuig üldözte 
őket. Az általános vélemény szerint a Várba csak mintegy 2-300 janicsár jutott be, 
akiknek nagy része megsebesült a küzdelemben. 

A segítségnyújtási kísérlet támogatására a nagyvezír csapatokat vonultatott fel a 
bajor táborral szemben. Válaszul Károly herceg is előreküldött a vonalakból 
néhány ezredet, a nagyvezír azonban nem kockáztatta meg az összecsapást, és 
visszavonult. Estefelé a törökök „arcátlanul" újra megkíséreltek egy betörést a 
reggeli helyen, ám az őrség keményen visszaverte őket. 

4.1.3.3 Az augusztus 29-i segítségnyújtási kísérlet 

Ennek az akciónak a kimenetelét, szinte azt mondhatnám, már előre eldön
tötte, hogy a császári hadvezetés megint időben tudomást szerzett a törökök. 

41 Zenarolla, 145. o. aug. 18., 1. még: Deák, 85- o. aug. 19-
42 ,,... az egész tábor reggelig fegyverben állt." Diarium, aug. 18., 1. még: Önkéntes, 285. o. aug. 19. 
43 „...három különböző helyen törtek át, ahol az árkokat nem szállták meg." Hadinapló, 181. o. aug. 20.; 

Jelentések, 764. o. aug. 20. 
44 Károlyi, 348-350. o. mellett az akcióról a következő források adták a legtöbb információt: 1686/11. aug. 20.; 

Diarium, aug. 20.; Deák, 86-88. o.; Henrik, 703. o.; 764-766. o.; Hadinapló, 181-184. o.; Zenarolla, 146-147. o. A 
többi napló aránylag keveset mond a részletekről: Journaux, aug. 20.; Richards, 269. o.; Bubics, 291-292. p. 
Grimani aug. 21-i levele.; önkéntes, 286. o. 
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szándékáról. Az elfogott levelekből kiderült, hogy a védők már nehezen tartják 
magukat. Ez nyilvánvalóan kedvező pszichológiai hatással volt a szintén eléggé 
kimerült ostromlókra. Ráadásul a török sereg ismét naponta felvonult a keresz
tény tábor ellen, s folyamatosan érkeztek a hírek is annak támadó szándékáról. 
Ezért Lotharingiai Károly éjjel-nappal minden lehetséges erővel őriztette a circon-
vallationt, hogy a meglepetést elkerüljék. 

A későbbi események szempontjából különös fontosságot kapott az a hír, hogy 
a törökök a Dunánál, a Vízivároson keresztül akarnak próbálkozni. A Hadinapló 
augusztus 24-i bejegyzése szerint ezért „az itteni tornyot (ti. a Kakas-rondellát)... 
400 némettel és ugyanannyi hajdúval megszálltuk, a kaput és a tornyot a város 
felől és a Duna mentén, ahol 5 csajka áll, paliszádokkal megerősítettük, minden 
szükséges munícióval elláttuk, ezenfelül 400 főt vezényeltünk az Alsóváros 
középső kapujához, hogy ez a készültség mindenütt segíthessen". Ugyanez a 
helyzet azokkal az augusztus 26-27-28-i jelentésekkel, amelyek folyamatosan 
tájékoztattak az újabb török különítmény összeállításáról, erejéről, támadásuk he
lyéről, idejéről, valamint a nagyvezír figyelemelterelő hadmozdulatáról. 

Az akciót megelőző eseményekről szóló információk nagyjából fedik egymást, 
ám magát a segítségnyújtási kísérletet csaknem valamennyi forrás a többitől 
eltérően beszéli el. További problémát jelent, hogy az általam használt naplók 
alapján merőben más kép bontakozik ki, mint ahogy Károlyi ismerteti a történ
teket47 

Az ostromlók tehát augusztus 29-én hajnalban az Észak felől a Duna mentén 
előrenyomuló mintegy 2000 janicsárt, 1000 szpáhit és az őket támogató 1500 
tatárt már felkészülten várták. A túlerő elől azonban az Óbudánál levő előőrsnek 
hátrálnia kellett. így törökök, áttörve a circonvallation vonalán, eljutottak a már jó 
előre megerősített Kakas-rondellához. Az onnan rájuk zúduló muskétatűz oldalra 
térítette ki őket, s a városfal mentén kényszerültek továbbhaladni. Egyesek a ma
gukkal hozott létrák segítségével átmásztak a falon, de a hajdúk felkoncolták 
őket. A többség a Retek utcai üteg felé vágtatott. 

E ponttól kezdve azonban szinte lehetetlen az események megfelelő rekon
struálása. Csupán azt tudtam megállapítani, hogy az üteg irányába vágtató 
törököket a készenlétben álló keresztény lovasság feltartóztatta, csapatukat több, 
egymást követő támadással darabokra szakította. Bizonyosnak látszik, hogy egy 
részük a Rózsadombon keresztül, majd a Duna partján visszamenekült Óbuda 

45 Hadinapló, 188. o. aug. 24. 
46 1686/11. aug. 26-28.; Diarium, aug. 26-28.; Richards, 271. o. aug. 27.; Deák, 90-92. o. aug. 25-26., 93- o. 

aug. 28.; Henrik, 706. o. aug. 27-28.; Bubics, 304. o. aug. 25-, 307-309. o. aug. 27-28. Grimani levelei; Hadinapló, 
189-190. o. aug. 26-28.; Zenarolla, 152. o. aug. 25-, 154. o. aug. 27.; Károlyi, 360. o. 

47 Az aug. 29-i kísérletről a legáttekinthetőbb leírást a Hadinapló, 190-193. o. és Henrik, 706-707. o. adja, de a 
jelzett helyen már ezek is ellentmondanak egymásnak. Nagyon részletes a Jelentések, l67—l(&. o. is, de mert ez a 
címzés szerint magától Schöning altábornagytól származik, elsősorban a brandenburgiak szerepére összpontosít. 
Elég keveset mond a 1686/11. aug. 29-; Journaux, aug. 29.; Richards, 271-272. o.; Zenarolla, 154-156. o.; Önkéntes, 
290-291. o. E forrásokban is sok az ellentmondás, legfőképpen a keresztény lovasság beavatkozását, s a szétszakadt 
török csapatok mozgását illetően. Teljesen használhatatlan Bubics, 309-312. o. Grimani levele. A Diarium, aug. 29. 
általánosságából kitűnik, hogy a leírás a másik oldalról kapott beszámolókon alapszik. Károlyi, 361-364. o. egyrészt 
egy sor olyan eseményt említ, amiről az általam felhasznált naplók mit sem tudnak, másrészt olyan forrásokra 
hivatkozik, amelyek nekem nem állnak rendelkezésemre. 
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felé, ahol az őket fedező egységek (tatárok?) várakoztak. Egy másik csapatuk a 
Szent Pál völgye irányába futott, ott azonban a 20-i betörés után épített redoute 
útjukat állta. Valószínűleg itt is érte őket egy lovasroham, a szétszórt maradványo
kat a brandenburgiak táborában, illetve a főhadiszállás körül vágták le. Elképzel
hető, hogy egy csoport, átjutva a contrevallation vonalán, a Fehérvári kapu felé 
nyomult, ők viszont a bajor őrség fegyvereinek estek áldozatul. Végeredményben 
azonban a források megegyeznek abban, hogy alig egy-két töröknek sikerült be
jutnia a Várba. 

Az akció alatt a várbeliek kitörést kíséreltek meg, valószínűbb, hogy a déli 
oldalon, de visszaverték őket. Hasonlóan a 20-i eseményekhez, a nagyvezír ismét 
tüntető felvonulással igyekezett a különítményt támogatni, de az összecsapást 
most sem kockáztatta meg. 

4.2 Az ütegek telepítése és ennek időrendje a döntés szakaszában 

Az ostrom utolsó szakaszának eseményeit, mint az az előzőekből kiderült, 
döntő mértékben befolyásolta a török felmentő sereg jelenléte, mert emiatt a ke
resztényeknek erejüket és figyelmüket két irányban kellett megosztani. Ennek el
lenére a tüzérség tovább folytatta a falak és a török állások rombolását, annál is 
inkább, mivel az újonnan elfoglalt pozíciók megfelelő bázisul szolgáltak (főképp 
az északi oldalon) a támadás továbbfejlesztésére. 

4.2.1 A tüzérség telepítése az északi fronton 

Lotharingiai Károly tüzéreinek a külső fal elfoglalásával, vagyis a glacis megko
ronázásával kitűnő lehetőségük nyílt a török védelem közvetlen közelről történő 
rombolására. Ezért a július 27-i roham után nem sokkal, 

27. (feltehetően) július 30-án az Esztergomi rondella melletti kurtina (17) 
közepére emelt állványzaton egy 3, augusztus 4-től 8 (Juvignynél, 2/4, vagy 2/9 ?, 
6, Fontanánál, 3/10, 5) ágyús üteget a 2. (24) és 3. fal töretésére; 

28. augusztus l-jén az Esztergomi rondella (15) résében, ugyancsak állványzat
ra telepítve egy 2 ágyús üteget a rondella paliszádjainak szétlövésére; 

29- augusztus 5-re (6-ra?) a Városmajor utca 24. sz. helyén egy 2 ágyús üteget a 
Véli bég rondella (11) török ütege ellen (ez azonban a térképek tanúsága szerint 
a Retek utcai üteg (2/2) jobbján állt, valamivel közelebb a városfalhoz (JuvignY 
2/7, Fontana *3/?); 

30. augusztus 18-ra a contrevallation egyik redoute-jában egy 4 ágyús üteget az 
ellenség paliszádjainak szétlövésére; 

31. augusztus 19-re a Városmajor utca 20. sz. helyén egy 4 ágyús réstörő üteget 
(2/6) a nyugati kurtina (6) ellen, amelyet azonban a török szétlőtt, így előzőleg 
még 19-én pótolták a veszteségeket, majd augusztus 21-re 8 (6?) db-ra egészítet
ték ki, illetve 

32. július 29-re a kurtinai üteg (két?) oldalán az állványzaton 4 (-Aï) mozsarat 
állítottak fel. 
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Ami az augusztus 17-26. közötti időszakot illeti, a forrásokban talált viszonylag 
sok információ ellenére azok értelmezése nehézségekbe ütközik. Egyrészt min
denütt szinte teljesen azonos pontokat jelölnek meg célként, mégpedig ,,hogy... a 
Szt. Pál völgyébe néző 2 gömbölyű torony [az Esztergomi és Véli bég rondellák 
(15, 11)1 védelmét leronthassuk", ,,a bajor attak felé eső [a nyugati kurtinán (6) 
levő] rést kiszélesíteni", ,,hogy láncos golyókkal összetörjék és kidöntsék a pali
szádokat". Másrészt az üteg helyeként többnyire a contrevallation zárt sáncát 
(Juvigny 2/6, Fontanánál csak a lövések iránya van berajzolva) jelölik meg, 
miként Károlyi is az ennek megfelelő Városmajor utca 20. sz. ház helyét. Külön 
zavaró tényező még, hogy a török által egyszer már szétlőtt üteg 
újratelepítésének megtörténtét nem minden forrás közli egyértelműen. Mindezek 
ellenére nézetem szerint a viszonylag tág időhatárok, amelyek között ezt az 
üteget emlegetik, valamint az a körülmény, hogy augusztus 18-19-én egyszer már 
működő ütegről beszélnek a kútfők, igazolni látszanak, hogy itt legalább két 
különböző lövegállásról van szó: 

g) Az egyik bizonyosan a contrevallation (második) zárt sáncában levő 8 (talán 
csak 6) ágyús üteg, amely a nyugati kurtinán tört rést. 

h) A másik feltehetően a Retek utcai üteg mellett állhatott, és láncos golyókkal 
lőtte a második fal réseinek paliszádjait. Mindemellett elképzelhető, hogy ez az 
augusztus 19-én a paliszádokra tüzet nyitó üteg azonos az augusztus 5-én említet
tel, csak több ágyút telepítettek oda. 

Az elmondottakat azonban a térképek nem támasztják alá. 

4.2.2 A tüzérség telepítése a déli fronton 

A déli front tüzértevékenységéről július 27. utánra csak igen gyér adatok állnak 
rendelkezésemre. Itt főként a bajor Diarium és Károlyi leírására támaszkodva azt 
állapíthattam meg, hogy 

33. július 31-re a Nagyrondella (84) déli falánál egy, a magas déli falat (80) 
lövő, 2 (3?) db 24 fontos ágyúból álló üteg (2/49); 

34. augusztus (j-ra a Lisznyai utca végénél egy, a paloták nyugati frontját lövő, 
bizonytalan számú (5, 9, 12?, Juvignyinél, 2/40, csak 6 db) réstörő ágyúból álló 
üteg; 

35- augusztus 7-re a Nagyrondella torkában balfelől egy, szintén a magas déli 
falat lövő, 3 0uv*gny 2/42, Fontana, 3/45, szerint 2) ágyús üteg; 

36. augusztus 21-re a Nagyrondella keleti oldalán egy 3 (4?) ágyús üteg a török 
állások lövetésére, illetve 

48 Richards, 269. o. aug. 8-19. 
49 Henrik, 703. o. aug. 19. 
50 Önkéntes, 288. o. aug. 24. 
51 Károlyi, 346-347. o. 
52 1686/11. aug. 17., 18.; Journaux, aug. 18., 19.; Richards, 269. o. aug. 18-19. (?), 269-270. o. aug. 21.; Deák, 

85. o. aug. 18. (?), aug. 19.; Henrik, 702-703. o. aug. 19., 704. o. aug. 23. (?), 705. o. aug. 26.; Jelentések, 763. o. aug. 
18.; Hadinapló, 180. o. aug. 18., 184. o. aug. 21., 188. o. aug. 24., 26.; Zenarolla, 145. o. aug. 19.; Károlyi, 346-347. 
o., 351. o. 

53 Deák, 89. o. aug. 23.; Önkéntes, 388. o. aug. 24. 
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37. augusztus 2-re a Nagyrondella déli falánál egy, a palotákat bombázó 4 
mozsaras teknő; 

38. augusztus 26-ra a Nagyrondella kapuján kívül egy, a Várat bombázó, 3 
mozsárból és 3 haubicból álló üteg készült el. 

A fentiekből látható, hogy a felmentő sereg jelenléte viszonylag kevéssé be
folyásolta az új ütegek telepítésének ütemét. Ezzel szemben gyökeresen megvál
toztak a körülmények: a rendelkezésre álló csekély területen (pl.a falak gerin
cén), karnyújtásnyira az ellenségtől, annak folyamatos tüzében rendkívüli 
feladatot jelentett az új állások kiépítése. Másfelől a szűk helyen nem is lehetett 
volna, s nézetem szerint nem is kellett több ágyút felállítani, hisz a célok 
minimális távolsága miatt pusztító erejüket teljes egészében ki tudták használni. 

Az északi oldalon szinte minden erőt az Esztergomi rondella védelmének 
szétzúzására vetettek be, s a Vérmező felől tört rés a végső rohamnál döntő jelen
tőségűnek bizonyult. A bajorok gyalogsági támadása viszont befulladt a paloták 
déli oldalán, és ezzel együtt a tüzérség is tehetetlenül állt a hatalmas épület
tömbbel szemben. Hiába lőtték szét az István-tornyot és a paloták déli és nyugati 
homlokzatát, a romok csak segítették a törökök védekezését. 

43 Rohamok Buda ostrománál 

Minthogy a XVII. század végi várostromokban a tüzérség önmagában még nem 
tudta kikényszeríteni a döntést, ez a feladat főleg a gyalogságra hárult. Ily módon 
a gyalogsági roham az ostromtechnika és a harcászat szempontjából a várvívás 
legfontosabb momentumának tekinthető. A támadó szinte minden tevékenysége 
végső soron ezt az akciót készítette elő, és a küzdelem csúcspontját is ez jelen
tette. 

Ennek ellenére ritkaságszámba ment, ha első kísérletre bevették az ostromlott 
erődítményt. Pedig csaknem valamennyi körülmény amellett szólt, hogy az első 
akciót bármi áron sikerre vigyék: a drágán fogadott zsoldoskatonák száma a har
cok és a betegségek következtében egyre fogyott, az utánpótlás nagy ne
hézségekkel járt, a harc minden pillanata súlyos pénzösszegeket emésztett fel, 
közeledett a felmentő sereg, és közben gyorsan múlott a hadjáratokra alkalmas 
nyári időszak is. A felsorolt problémák Buda ostrománál is a kényszer erejével 
hatottak a keresztények harcászatára. 

Ám elhamarkodni sem lehetett a dolgot. Egy elsietett rohammal csak vágóhídra 
küldhették a katonákat, miként a július 13-i akció ezt egyértelműen bizonyítja. 
Viszonylag biztos és gyors eredményt csak módszeres ostromtól várhattak. Ennek 
érdekében ki kellett építeni a paralleleket, egészen a falak tövéig, hogy a ka
tonák minél közelebbről indulhassanak támadásra, valamint ütegeket kellett 
telepíteni, ágyúkkal és aknákkal „megdolgozni" a falakat, „megpuhítani" a 
védőket, ami pedig sok időbe telt. 

4.31 A rohamok leírása 

A szövetséges hadak Buda megvételére tíz (?) rohamot vezettek, különböző 
célpontok ellen, eltérő erőkoncentrációval. Mint az ostrom legfőbb eseményeiről, 
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a források viszonylag bőséges információval szolgálnak a történtekről. A rohamok 
vizsgálatához is szükséges az események rekonstruálása. 

1. Időpont: június 24-én este. 
Cél: a Víziváros megvétele. 
Hely: a városfalon tört rés, illetve a Kakas-kapu. 
Események: A jobb oldali rohamoszlop [1] a résnél csekély ellenállásra talált, 

„mert a védelmezők egyszeri lövés után visszahúzódtak a felső városba" [2]. A 
Kakas-kaput azonban a ráakasztott petárda nem törte be [31, így a bal oldali 
oszlopnak [4] a Kakas-rondella árkában, az ott levő paliszádokon áttörve, a Duna 
felől kellett megkerülnie az erődítést [51. E hadmozdulatot a magyar sajkások a 
folyóról ágyútűzzel támogatták [6]. A jobb oldali csapatok közt a velük rohamozó 
önkéntesek zavart támasztottak, mire Richards megjegyezte, „hogy ha a törökök 
megállották volna helyeiket, mindnyájokat elvághatták volna". E „lanyha" 
védekezés okaként egyébként Károlyi az 1684. évi, a törökökre nézve tragikus 
eseményeket jelölte meg. 

Eredmény: A császáriak birtokba vették a Vízivárost, ahonnan már közvetlen 
támadást intézhettek a Vár északi fala ellen. Ezen kívül mind a két elfoglalt pon
ton alkalmas erődítéseket képeztek ki, amelyek a további árkászműveletek bázi
saként és fedezetéül szolgáltak. 

Értékelés: a gondos előkészület meghozta a kívánt eredményt, jóllehet a védők 
nem törekedtek komoly ellenállásra. 

2. Időpont: július 13-án, este 7-8 óra körül. 
Cél: Csak Badeni Lajosnak nagybátyjához írt levele, s ennek nyomán Károlyi 

fogalmazza meg, hogy az egész akció tulajdonképpen egyszerű befészkelésnek 
indult, s csak később lett belőle - Badeni szavai szerint - „formális és esztelen" 
roham.63 

Hely: az Esztergomi rondella (15) bal oldalán, az Esztergomi rondella bal oldali 
kurtinájának közepén, illetve Sziavus pasa rondellájának (20) jobb oldalán, az 
első falon levő rések. 

54 1686/12. jún. 24.; Journaux, jún. 24.; Richards, 250. o.; Deák, 24. o.; Zenarolla, 107-108. o.; Hadinapló, 128. 
o.; Károlyi, 233-235. o. 

55 Amíg az 1686/12. sz. napló (HL T. 11. 1686/12.) „Die Belagerung von Ofen 1686. (vom 12ten Juni bis 12 
Juli:", ta továbbiakban: 1686/12]), Zenarolla, illetve Károlyi hangsúlyozzák a kétirányú támadást, addig a 
Hadinaplónál csak a Víziváros bevétele után létesült két állás helyéből lehet erre következtetni. A Journaux, 
Richards és a Deák-féle napló azonban meg sem említi e körülményt. 

56 A rohamokban részt vett csapatok létszámát és elrendezését a melléklet, mozgását a térképvázlatok (83-93. 
o.) tartalmazzák. 

57 Deák, 24. o. 
58 Ezt csak a 1686/12. sz. napló, illetve Károlyi említi. 
59 Richards, 250. o. 
60 Károlyi, 234-235. o. l684-ben Kara Mohamed a Vízivárost védő janicsárok előtt kénytelen volt bezáratni a 

Bécsi kaput, nehogy a velük összekeveredett és őket üldöző keresztények bejussanak a Várba. 
61 L. erre nézve pl. az 1686/12. sz. naplót. 
62 Journaux, júl. 13.; Diarium, júl. 13.; Röder von Diersburg, Philipp: Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden 

Feldzüge wider die Türken, ... I. k. Carlsruhe, 1839-, (a továbbiakban: Röder), 193-194. o. Badeni Lajos júl. 17-i 
levele; Richards, 257. o.; Deák, 42-4$. o.; Henrik, 512. o.; Jelentések, 728-729. o.; Bubics, 183- o. Comaro júl. 21-i 
levele; uo. 192. o. Grimani júl. 16-i levele; Zenarolla, 120-121. o.; Önkéntes, 266-267. o.; Hadinapló, 133-135. o.; 
Károlyi, 256-263- o. 

63 Röder, 194. o.; Károlyi, 261. o. L. a 76. sz. jegyzetet. 
64 Károlyi, 257. o., 1. még Marsigli térképét: Veress Endre: Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd • olasz hadi mérnök 

jelentései és térképei Budavár l684-l686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról. Budapest, 1907. 12-13. o. 

— 54 — 



Események: Az akció végrehajtására csapatokat három rohamoszlopba csopor
tosították: a bal oldali a Sziavus pasa rondella rését vette célba [l.a], a középső a 
kurtina rését [l.b], míg a jobb oldali az Esztergomi rondellára igyekezett feljutni 
ll.c]. 

A roham megindulásakor „kezdetben a törökök tétlenül megállottak, minthogy 
a rondella megtámadását oldalról várták" így a középső oszlop viszonylag gyor
san elérte a kurtina résében levő paliszádokat [p]. Előretörésüket az is segítette, 
hogy itt voltak az omladékok a legkevésbé meredekek. A rondellákat ro
hamozó csapatoknak nem csupán az erősebb lejtővel, hanem a feléledt védőkkel 
is szembe kellett nézniök. A törökök részben a paliszádok mögül [2], de főként a 
második fal (24) tetejéről heves puskatűzzel, hatalmas kövek és lőporos zsákok 
özönével fogadták a felnyomulókat. A kurtina résében a dolgosok megkíséreltek 
logement-t készíteni, míg a katonák a cölöpözeten igyekeztek áttörni. Az 

/Co 

állásépítéshez azonban az eszközök elégtelennek, a hely pedig alkalmatlannak 
bizonyult, az áttörés pedig a kitűnően épített kétsoros karózat és a hatásos 
védelem miatt hiúsult meg. Ráadásul amikor a két rondellánál a roham első 
hullámát visszaverték [3], az ottani védők felszabadult ereje is a középső ro
hamoszlop ellen fordult 13 a], melyet így a törökök kereszttűzbe fogtak. Segített 
ebben az a két török akna is (o jel), melyeket nagyjából ugyanekkor robbantot
tak fel a rondellákat támadók lába alatt, s bár több forrás is állítja, hogy nem 

•72 

okoztak kárt, legalábbis emberéletben nem, minden bizonnyal zavart keltettek a 
sorok között. A rondellák réseit viszont bizonyosan járhatatlanná tették, mivel a 
széleken előretörő Starhemberg és Auersperg ekkor fordult a kurtina rése felé, 
hogy azon keresztül próbáljanak a rondellákra átjutni [51. Ugyanakkor a jani
csárok megkísérelték a fedett útból a rohamozókat oldalba kapni [4], de ezt az ott 
álló őrség meghiúsította [4.a]. 

A három rohamoszlop maradványainak a középső résnél együttesen végrehaj
tott kísérlete [6] szintén eredménytelen maradt, és a katonák „lagen ... bey einer 
halben Stunde auff der Courtine in einem grossen Feuer, wobey sie viel Leuthe 
verlohren". A hiábavaló erőfeszítést látva Starhemberg tábornagy parancsot 
adott a visszavonulásra [7]. Ennek láttán felbátorodva a védők kiütöttek a bal 

65 Bubics, 192. o.; Deák, 42. o. eképp tudósít: „Az ellenség ellentállása nem is akadályozta meg embereinket, 
hogy fel ne mászszanak, ...". Ettől eltérően nyilatkozik Richards, 257. o. 

66 Hadinapló, 133. o. 
67 Jelentések, 723. o.; a Diarium is külön kiemeli, hogy „von der Obern Mauer". 
68 Ezt Richards állítja. 
69 ,,... das Erdreich auf der Bresche von dem steten Stuckschießen ganz zu Sand worden, ...". Diarium, júl. 13.; 

„...auff der Courtinen nit so viel Erdten vor deß Feindts pallisaden gefunden, daß sie nur einen vösten Fueß hätten 
setzen". Räder, 193- o.; „...die Unseligen ... kundten aber auss Mangel der Erden keinen posto allda fassen". 
Jelentések, 728. o.; „... nem volt rajta hely [ti. a résen], a szükséges állások kiépítésére...". Önkéntes, 266. o. 

70 Journaux. 
71 Jelentések, 728. o.; Bubics, 183. o., 192. o. 
72 Ennek csak az önkéntes mond ellent. 
73 Henrik, 512. o.; Jelentések, 792. o.; Önkéntes, 266. o. 
74 Ez Grimani véleménye. 
75 Hadinapló, 134. o. Ugyanitt szerepel a törököknek a fedett útból az aknák által a városfalba ütött résen át 

végrehajtott zavaró támadása is, amelyet azonban a Tavernát kapitány által vezetett (lovas?) őrség kivédett. 
76 „... egy fél órán át feküdtek a kurtinán a nagy tűzben, amelyben sok embert vesztettek." Jelentések, 729. o., 1. 

még: Rôder, 194. o.; Önkéntes, 206. o. Finomabban fogalmazott, de ugyanezt mondja a Hadinapló, 134. o. is. 
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oldalt fedező brandenburgiakra, akik azonban kivédték a támadást. Feltehetően a 
visszavonulás kezdetén érkezett a helyszínre - állítólag a rohamot vezető Star-
hemberg tábornagy tudta nélkül - a Souches és a Mansfeld ezred l-l zászlóalja 
[8], megjelenésükkel azonban már nem segíthettek a kudarcon. így a már csak 
felesleges áldozatokkal járó kísérlettel fel kellett hagyni. 

Eredmény: A roham semmiféle eredménnyel nem járt, hacsak nem tekintem 
annak, hogy végleg világossá vált: Buda bevétele korántsem lesz olyan egyszerű, 
mint azt kezdetben hitték. A császáriak veszteségeit a források 3-400 halottra, és 
mintegy 500 sebesültre teszik. 

3. Időpont: július 16-án éjjel 11 órakor. 

Cél: a déli Nagyrondella árkából (88) kiverni a törököt, és annak contrees-
carpe-ján állást foglalni. 

Hely: a déli Nagyrondella kapujának zwingere (87), és a rondella árka a kapu 
előtti híd (89) két oldalán. 

Események: Miként azt Cornaro a július 13-i roham után már jelezte, három 
nap múlva valóban akcióba lendültek a bajorok is. Minthogy a rések az aznap 
reggel felrobbantott aknák hatástalansága miatt még mindig járhatatlanok voltak, 
a választó és Badeni Lajos rajtaütésszerű támadás megkísérlése mellett döntött. 
Ennek keretében a jobb oldali rohamoszlopra hárult a „kapu előtt jobbkézre levő 
retranchement megtámadása", míg a bal oldalon állóknak a Nagyrondella 
árkában (88) húzódó paliszádokat kellett elfoglalniuk. Minden csapatot meg
felelő tartalék támogatott, sőt, külön zászlóaljak álltak rendelkezésre az esetleges 
kitörések elhárítására. 

A bajor vezérek jó taktikai érzékkel a sikertelen aknarobbantás után nem 
indították meg a támadást a felkészült török védelem ellen, hanem kivárták az 
estét. A gondosan kiválogatott és összeállított rohamoszlopok a sötétség leple 
alatt a legnagyobb csendben megközelítve, váratlanul törtek rá a törökök 
állásaira, akik ettől megzavarodva, rövid kézitusa után, megfutamodtak. A ba
jorok nem üldözték az ellenséget, a dolgosok pedig kihasználva, hogy a 
meglepett törökök késlekedtek a visszacsapással, nekiláttak az elfoglalt pozíciók 
megerősítésének (ennél a földzsákok és a rőzsekötegek mellett igen eredménye
sen hasznosították Badeni Lajos bádoggal fedett deszkamellvédeit). 

77 Idézem ezzel kapcsolatban Badeni Lajos - előítéletektől egyáltalán nem mentes - szavait: „... auß 
beykhommender Ordre deß graff von Stahrenbergß zu ersehen ist, hat es [ti. a roham] Erstlich nur Eine logirung, 
welche doch nit angangen wahre, sein sollen, und hat gedachter Stahrenberg, ..., die ahn der pallisaden vnnützlich 
stehendte Leüthe wollen zurück ziehen, vnd bey einer Bloßen Tentativ beruhen laßen, auch würcklich zue dem 
Endte hinaußgangen, So seind aber Jnzwischen ohne sein vorwißen, wie Er vndt andere mich versichert, Ertliche 
Battaglionen mit fliegenden fahnen zue Secundiren Beordert, vnd auß einer ohnmöglichen Logirung ein formaler 
vnd vnsinniger Sturm worden;". Röder, 194. o. Badeni Lajos júl. 17-i jelentése. Károlyi szerint a két zászlóalj még. a 
roham első hullámának támogatására érkezett, ezzel szemben a Hadinapló és Badeni Lajos is a küzdelem végére 
teszi beavatkozásukat. 

78 Diarium, júl. 16.; Röder, 195-197. o. Badeni Lajos júl. 17-i levele; Richards, 259. o.; Deák, 16. o.; Henrik, 513. 
o.; Jelentések, 732-733. o.; Károlyi, 278-281. o. 

79 Bubics, 183. o. 
80 A támadás helyét a források és a térképek ellentétei miatt nehéz rekonstruálni. A Diarium és Badeni Lajos 

levele is csak pontatlan helyrajzot ad, amit Károlyi egészített ki. 
81 Diarium. 
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A védők ezután már hiába próbálkoztak, nem tudták elveszett állásaikat 
visszaszerezni. 

Eredmény: A siker, ami a vaubani felfogás szerint a glacis megkoronázásának 
felelt meg, a bajorok számára ideális lehetőséget teremtett, hogy a rondellát köz
vetlen közelről (kb. 25-30 m-ről) ágyúzhassák a contreescarpe-on felállítandó 
ütegből. A kb. 50 főnyi veszteség csekélynek mondható. 

4. Időpont: július 27-én, késő délután. 
Cél: általános rohammal kísérletet tenni a Vár megvételére. 
Hely: az északi fronton az Esztergomi rondella (15), a Sziavus pasa rondella 

(20) és a köztük húzódó kurtina (17), délen pedig a Nagyrondella (84) rései. Egy 
elterelő hadművelet a július 22-i lőportoronyrobbanás által a keleti oldalon 
szakított rést (60) vette célba. 

Események: Az északi oldalon három rohamoszlopot állítottak fel: az Eszter
gomi rondella [l.a] és a kurtina [l.b] ellen vezényelt, csapatokat a császáriak 
adták, míg a Sziavus pasa rondellát a brandenburgiak támadták [l.c]. A küzdelmet 
erőteljesen támogatta a tüzérség is, amely előzőleg már eredményesen rombolta a 
réseket elzáró paliszádokat [p], most pedig válogatott lövészekkel együtt 
igyekezett a védőket a falról elűzni. 

Adott jelre a harcosok mindenütt egyszerre léptek ki árkaikból, és nekiindultak 
az elég meredek réseknek, ám a támogató tűz ellenére jelentős ellenállással 
találkoztak [2]. A császáriaknak igen komoly nehézségekkel kellett szem-
benézniök, mivel „Das grosse Eck-Rondell war der härteste punct", ahol a 
török „tömegével szórta a köveket, kézigránátokat és nyilakat, kaszákkal, 
szablyákkal és minden eszközzel védekezett". Ugyanakkor egymás után (leg
alább) négy akna robbant fel a császári gyalogosok lába alatt, súlyos 
veszteségeket okozva nekik. A forrásokból azonban nem tűnik ki egyértelműen, 
hogy a török még a harc kezdetén a rohamozók ellen, vagy a már elfoglalt 
pontok visszaszerzése végett alkalmazta-e aknáit. 

Talán az északi hadműveletek fordulópontjának tekinthető az a brandenburgi 
akció, amely jelentősen megkönnyítette a császáriak helyzetét, s valószínűleg a 
győzelemhez segítette őket is: tudniillik a brandenburgiaknak „lassú, de szilárd 
lépéssel menvén előre" már a harc kezdetén sikerült állást foglalni a külső falon 

QQ 

(17) [3], és a paliszádok áttörése után oldalba támadták a kurtina védőit [4]. En
nek hatására az aknáktól megtizedelt (?) császári gyalogosok még egyszer meg-

82 1686/11. júl. 27.; Journaux, júl. 27.; Richards, 261-262. o.; Deák, 57-61. o.; Henrik, 518-519. o.; Jelentések, 
145-144. o.; Zenarolla, 130-131. o.; Önkéntes, 274-275. o.; Hadinapló, 150-154. o.; Károlyi, 298-312. o. 

83 Jóllehet - miként arról a Hadinapló tudósít - , a „második vonalat jó lövészek és válogatott emberek szállták 
meg, akiknek állandóan készen kellett lenniök arra, hogy a mutatkozó törököket lefektessék". Hadinapló, 150. o., 1. 
még: 1686/11.; Károlyi, 304. o. 

84 „A nagy sarokrondella volt a legkeményebb pont ...". Jelentések, 145. o. 
85 Hadinapló, 151-152. o. 
86 1686/11.; Jelentések, 744. o.; önkéntes, 274. o.; Károlyi, 304. o. Ez utóbbinál azonban kilenc aknáról történt 

említés. 
87 Richards, 262. o.; Hadinapló, 153- o. A Journaux ugyancsak kilenc aknáról beszél. 
88 Richards, 262. o. 
89 Erre Károlyi, illetve Richards, Henrik herceg, valamint Schmettau jelentéseinek mellékletei nyomán 

következtettem. 
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mászták a réseket, és így, harmadszori nekirugaszkodásra [5-6], állást foglaltak a 
paliszádoknál [7], ami „elsőben a középső kurtinánál [értsd: a kurtina közepén] 
kezdődött, mivel itt a rés alkalmasabb volt, az ellenségek pedig a maga oldalán 
kevesebb mozgástere volt az árok felé". A törökök megingását kihasználva a 
császáriak is átmásztak a paliszádokon, és hátranyomták az ellenséget [8]. 

A törökök végül a második fal (24) mögé kényszerültek visszavonulni [91, a 
keresztények pedig üldözték őket [10], s a források szerint egyesek a harmadik 

02 
falig (25) eljutottak, de egy ellentámadás visszavetette őket az első falon elfog
lalt állásokig. A török a fedett útból (7) ellentámadást kísérelt meg, hogy az ost
romlókat hátba kapja [11], ám ezt a keresztény lovasság ellenakciója meg
hiúsította [12].93 

A védők további kísérletei az elvesztett pozíciók visszaszerzésére kudarcba ful
ladtak, s a támadók a folyamatosan érkező erősítésekkel meg tudták őrizni a már 
megszerzett állásokat. A források szerint a sikerben döntő szerepet játszott a ka
tonák személyes bátorsága és kitartása. 

A déli fronton a bajorok két oszlopban indultak a rések megmászására, s en
nek megfelelően „in dem Graben 2 Eröffnungen gemacht worden, eine auf der 
rechten die andern von der linken Hand der Batterie her". A források szerint 
akciójuk a császáriakéhoz viszonyítva könnyebben eredményre vezetett, „mint
hogy az ellenség főerejét a császáriak ellen fordította". Az akciót erős tüzérségi 
támogatás kísérte. A jobb oldali csapatok a kapu zwingerét (87), a kaput (86) [1], 
a bal oldaliak a nyugati kis zwingert (78) vették birtokba [2], miközben megro
hanták a rondella rését is [31- A bal oldali oszlop oldalba fogta a védekező 
törököket [4]. Ennek hatására a támadók előbb a rondella zwingerét (85) [5], majd 
annak rését foglalták el [6]. Ezután közrefogták és a déli magas falhoz (80) 
szorították vissza a rondella védőit [7]. Eközben a dolgosok rögtön nekiláttak az 
új állások építésének. Az előretörő keresztények elől a védők a palotában ke- . 
restek menedéket [8]. A palotaudvarra (71), illetve a nyugati nagy zwingerbe (75) 
utánuk nyomuló bajorokat és szászokat [9] a palota felső szintjeiről megsemmisítő 
tűz fogadta, így Badeni Lajos a nagyobb veszteségek elkerülésére visszarendelte 

90 Richards, 262. o.; Deák, 59. o.; Henrik, 518. o. 
91 A Hadinapló szerzőjének kitűnő megfigyelése. Valójában persze a „kurtina közepén" kezdődött a dolog („in 

mitter » in mitte [de]r Cortine" ???), minthogy összesen két kurtinával álltak szemben az északi front ostromlói, és a 
támadást ekkor csak a jobb oldali kurtina ellen intézték. 

92 Zenarolla szerint az üldözést és a végső sikert a védők elszántsága mellett az árok és a második fal 
akadályozta meg (130. o.). Arról, hogy a katonák eljutottak a harmadik falig, beszámol a Hadinapló, 153. o. és a 
Henrik, 518. o., amely megjegyzi, hogy „mann hätte auch gantz gewisse mit dem Feind zugleich in die Stadt 
eintringen können, wann nicht der Gemeine Mann wieder alle raison und Warnung dem plündern der erschlagenen 
alss dem Feinde, nahgehangen hatte". 

93 1686/11.: Journaux, valamint Károlyi, 306. o. ugyancsak ajournaux-ra hivatkozva. 
94 „...az árokban két nyílást készítettek, az egyiket jobbra, a másikat balra az ütegtől." Diarium. A Délen 

lezajlott események fő forrása a Diarium (bár meglepően keveset mond), Rőder, 206. o. Badeni Lajos júl. 29-i levele. 
A többi, fentebb idézett forrás (81. sz. jegyzet) csak részleges felvilágosítást ad. A kétirányú támadásra a Diariumból, 
Badeni Lajos id. leveléből, Deák, 61. o. alapján következtettem, valamint Károlyi, 308. o. is erről ír. 

95 Henrik, 519. o., 1. még: Jelentések, 744. o. 
96 A Diarium részletesen ismerteti ezt a tevékenységet, és Badeni Lajos is elismerően nyilatkozik róluk 

levelében. 
97 Diarium; Károlyi, 309. o. 
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onnan a csapatokat [10]. A visszavonulók az ott talált 8 ágyút és 2 mozsarat 
használhatatlanná tették. 

A Duna felől végrehajtott elterelő akció annyiban sikeresnek tekinthető, hogy 
lekötött bizonyos erőket, bár a hajdúk „megrettenvén a tűztől a félelem nem 
engedte, hogy álrohamukat a vízi oldalon megtegyék". Károlyi szerint legalább 
20%-os veszteséget szenvedtek, ami az álroham veszélyességéről és a magyarok 
bátorságáról is tanúskodik. 

Eredmények: Az első általános roham elérte legfőbb célját: a támadók az északi 
fronton befészkelték magukat a Vár külső védfalának réseibe, s ezzel itt is végre
hajtották a glacis megkoronázását, délen pedig bejutottak a Vár területére. Az 
egész akciót a kitűnő előkészítés és szervezés, a legénység kitartása és a tisztek 
személyes példamutatása jellemezte. Lényeges szerepet játszott a sikerben, hogy 
az új állások kiépítéséhez elegendő eszköz állott rendelkezésre, valamint a 
folyamatos lőszerutánpótlás megoldása. Mindez azonban komoly személyi ál
dozatokkal járt. Károlyi összesítésében mintegy 5000 halottról és sebesültről 
olvashatunk. 

5. Időpont: augusztus 3-án, du. 5-6 óra körül. 
Cél: újabb általános rohammal, még a török felmentő sereg beérkezése előtt, 

megkísérelni a Vár bevételét. 
Hely: az északi fronton a második falnak (24) az Esztergomi (15) és Sziavus 

pasa (20) rondellák közé eső szakaszát támaták, míg Délen elsősorban a magas 
déli fal (80) körül folyt a küzdelem. 

Események: A roham kimenetelét az előkészítés körülményei döntően be
folyásolták. Az egészet egyfajta elsietettség jellemezte, ami főként a török fel
mentő sereg közeledtével magyarázható. Egyfelől „Der Anlauff aller orthen 
noch sehr hoch, und difficil wehre", különösen az északi fronton, ahol a még 
betöltetlen, a védők tüzének erősen kitett árkon át kellett a második falat 
megközelíteni. Ráadásul a rések járhatóbbá tétele végett robbantott aknák is 
hatástalanok maradtak. Másfelől, miként az események mutatják, nem volt teljes 
egyetértés a roham végrehajtásával kapcsolatban sem Schöning brandenburgi 
főparancsnok és Károly herceg, sem pedig ez utóbbi és Miksa Emánuel között, 
így, amíg az északi oldalon Schöning tanácsára a támadás elhalasztása mellett 
döntöttek, addig „der andern Seiten die Mine gesprungen und man gar stark mit 
den Musquetenschießen hören, auch dahero vermeint hat, dass man auf anderer 

98 Badení Lajos levele szerint. A Diarium és Deák, 61. o. szerint viszont a választó adta ki erre a parancsot. 
99 Deák, 59- o., 1. még : Jelentések, 744. o. 
100 Károlyi, 310. o. 
101 Jelentések, 74A. o. szerint azonban a gondatlanul kihordott lőpor sokszor tüzet fogott, és többeket 

összeégetett. 
102 Károlyi, 311-312. o. 
103 A roham forrásai: 1686/11. aug. 3.; Journaux, aug. 3-; Diarium, aug. 3-; Röder, 210-213. o. Badeni Lajos 

aug. 4-i levele; Richards, 264. o.; Deák, 70-71. o.; Henrik, 696. o.; Jelentések, 756. o., 757. o.; Bubics, 250. o. 
Cornaro aug. 7-i jelentése, 252. o. Cornaro aug. 11-i jelentése, 261. o. 
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Seiten wirklich in der Action begriffen", tehát a rohamra hívó jelet be sem 
várva indították meg az akciót. Erre Károly herceg is elrendelte a támadást, nem 
akarván cserben hagyni Miksa Emánuel csapatait. 

Az északi oldalon három oszlop indult rohamra a betöltetlen árkon (23) ke
resztül a második fal (24) rései ellen. A támadók helyzetét eleve reménytelenné 
tette az árok belső lejtőjének és a réseinek a meredeksége. Bár a császári és 
brandenburgi gyalogosok a lóról szállt dragonyosokkal és magyar talpasokkal 
együtt háromszor újították meg a kísérletet, s néhányan át is jutottak a pali
szádokon, végül a fővezér „restelvén oly sok embert ily nyílt és tág árokban, a 
kövek, gránátok, nyilak, golyók és tűzcsőtéknek kitenni, ..., ő fensége vissza
vonulást parancsolt, de embereinek fele sem tért vissza". 

no i n 
A déli fronton a bajorok a jól járható réseken át kétirányú támadással 

mintegy ollóba fogták a magas déli falat és annak védőit. A baloldali oszlopnak 
sikerült benyomulni a délnyugati külső palotaudvarra (71) [1], illetve a nyugati 
nagy zwinger (75) falát elfoglalni [2], majd onnan a paloták romjai közé betörni 
[3]. A zegzugos omladékok és a szűk hely azonban megállította az előrenyo
mulást, magasból (főképp az István-toronyból - 69) alázúdított kövek és lőporos 
zsákok pedig visszavonulásra kényszerítették a csapatokat [4]. Nem járt másképp 
a jobb oldalon előretörő részleg [6] sem: a keleti külső palotaudvaron (72) levő 
török sáncot a rendkívül szűk hely és a védők ellenállása miatt nem tudták elfog
lalni. A felesleges áldozatok elkerülése végett a választófejedelem innen is 
visszarendelte csapatait [6]. 

Eredmény: Mindössze egy negyven ember számára alkalmas állást tudtak a 
császáriak az Esztergomi rondellán kiépíteni. E talpalatnyi terület azonban az 
északi fronton mintegy 2-300 halott és sebesült katonába került, nem beszélve a 
kudarc okozta sokkhatásról, amely a július 27-i nagyszerű eredmény után min
denkit hideg zuhanyként ért. A déli oldalon is csak csekély térnyerést tudtak 
elérni, ami kb. 100-150 ember elvesztésével járt. Ennek ellenére a Diarium úgy 
értékelte a történteket, hogy „hat man mittels dieses Versuches den situm loci 

112 
und innerliche Beschaffenheit ohne großen Verlust recht recognoscirt..." 6. Időpont: augusztus 22-én, reggel 113 

Hely: a déli magas fal elfoglalása, valamint logement készítése az István-torony 
(69) tetején. 

Események: Ezt az akciót legtöbb forrás említi ugyan, de csak nagyon szűk
szavúan. 

106 ,,... a másik oldalon aknák robbantak és erős muskétatüzelést hallottunk, miértis úgy vélték, hogy a másik 
oldalon valóban támadásba kezdtek." Diarium. 

107 Károlyi, 326. o. 
108 Henrik, 363. o. 
109 Richards, 264. o. 
110 Räder, 210. o. Badeni Lajos levele; Zenarolla, 135. o. 
111 A délen végrehajtott akciót csak a Diarium, illetve Károlyi írja le világosan, így a kétirányú támadás ténye is 

csak náluk szerepel. 
112 e kísérlettel a hely fekvését és belső elrendezését nagy veszteség nélkül jól felderítették...". Diarium. 
113 Diarium, aug. 22.; Richards, 270. o.; Deák, 88. o.; Henrik, 704. o.; Bubics, 300-301. o. Grimani aug. 22-i 

levele; Zenarolla, 148-149. o.; Hadinapló, 184-185. o.; Károlyi, 351-353- o. 
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Erős tüzérségi előkészítés után, komoly tűztámogatás mellett, a bal oldali [1] és 
a középső oszlop [2] egyesült erővel [31, harmadik nekirugaszkodásra [4-5] elfog
lalta az István-tornyot, a jobb oldali pedig a keleti külső palotaudvaron (72) 
próbált előrejutni, és a török retranchement-ját elfoglalni [6]. Ez utóbbi kísérlet 
azonban, részben a rohanók lába alatt robbantott akna miatt, sikertelenül vég
ződött [7], és csak estefelé tudták a bajorok, nagy erőfeszítések árán, a védőket 
hátrébb szorítani [8]. Egyes források szerint viszont a törökök az egész fronton 
visszaverték a támadókat, és nem utalnak arra, hogy újabb kísérletet tettek 
volna. A bajorok rohamát az északi fronton álriadóval segítették. 

Eredmény: Ha figyelembe vesszük, hogy a török már augusztus 26-án az 
István-torony (69) elhagyására kényszerítette a bajorokat, akkor csak a keleti 
külső palotaudvarban (72) szerzett új állás tekinthető a roham nyereségének. 

7. Időpont: szeptember 2-án, du. 3 órakor. 

Hely: az északi fronton a fő támadást az Esztergomi rondella (15) ellen in
tézték, míg a Bécsi kapu (26) és a Sziavus pasa rondella (20) között álrohamot 
indítottak. Délen az augusztus 3-ihoz hasonlóan kétirányú akciót szerveztek, 
amely megkerülte a paloták még mindig leküzdhetetlen akadályt jelentő épület
tömbjét, illetve a nehezen járható magas déli falat (80). 

Cél: Buda bevétele. 

Események: Érdekes módon a források többsége épp a döntő roham 
történéseiről tudósít felületesen, elnagyoltan. Egyértelműen kiderül azonban 
belőlük, hogy a győzelem kivívásában a gondos és hosszú - mintegy kéthetes -
előkészületeken túlmenően döntőnek bizonyult, hogy a parancsnokságnak 
mind a védők, mind a felmentő sereg, de még saját katonaságuk előtt is sikerült 
teljesen eltitkolni a támadásról hozott határozatot, valamint annak 
körülményeit. A gyakorlatban ezt úgy oldották meg, hogy „mikor a hadsereg 
épen kész volt, hogy induljon a nagyvezérre, hirtelen az egész menetrend 
megváltozott és délután három órakor az utósereg parancsot kapott, hogy a 
réseket megmássza, minden úgy lévén beosztva, hogy a zászlóaljak rendjének 
változása nélkül mindenki támadhatott." 

Az északi fronton a császáriak hajtották végre a fő támadást. A jobb oldali ro
hamoszlop az Esztergomi rondella mellett, a nyugati kurtinán (6) tört rést vette 
célba l/l], a középső a rondella tetejének gerendázatán [g] nyomult előre [2], a bal 
oldali pedig az árok feltöltött részén [t] igyekezett áthatolni [31. A Bécsi kapu és a 

114 Ez derül ki Hadinaplóból és Grimani jelentéséből, illetve Zenarolla naplójából is, ő viszont a megismételt -
és eredményes -rohamról is tudósít; a többi forrás csak a foglalás tényét közli. 

115 A roham forrásai: Journaux, szept. 2.; Diarium, szept. 2.; Richards, 272-273- o.; Deák, 97-99. o.; Henrik, 
708-709. o.; Bubics, 322-324. o. Grimani szept. 4-i levele; Zenarolla, 158-159. o.; Önkéntes, 292-294. o.; Részletes 
beszámoló a Buda visszavételénél történtekről 1686. szeptember 2-án ... In: Buda visszafoglalásának emlékezete 
1686. (Összeállította: Szakály Ferenc), Budapest, 1986. 400-403- o. (a továbbiakban: Beszámoló), Hadinapló, 
209-211. o.; Károlyi, 365-378. o. 

116 Károlyi leírása nyomán. 
117 L. pl. Hadinapló, 197. o., 202. o., 207. o. 
118 A parancsnokság azt az álhírt terjesztette, hogy a nagyvezír seregét akarják a döntő roham előtt megverni és 

elűzni, nehogy az a Várat rohamozókat hátba támadhassa. 
119 Deák, 97. o. 
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Sziavus pasa rondella között a brandenburgiak indítottak két (három?) álrohamot. 
[4-5].120 

A császáriak a bajorokat megelőzve kezdték a rohamot. A tüzérség által meg
rongált paliszádokat [p] elsőként a császáriaknak az Esztergomi rondella tetején át 
előretörő középső csoportja érte el [6]. A törökök rendkívül heves ellenállást 
tanúsítottak, és „kétszer visszaverték onnan a támadókat" [7-8]. A harc kime
netelét ezen a szakaszon a tartalékok időben történt bevetése [91 mellett az dön
tötte el, hogy „akik az új [ti. a nyugati kurtinán levő] falrésnél nyomultak fel, a 

1 ?3 

paliszádok mögött az ellenség hátába kerültek" [10], amely a második fal (24), 
illetve a rondella torkában levő cölöpözet mögött elszántan védekezett. Ugyanak
kor a brandenburgiak is áthatoltak a betöltetlen árkon, át a második falon [11], s 
oldalba fogták [12], majd a császáriakkal közös arcvonalat formálva hátraszorítot
ták a még mindig harcoló ellenséget a falaktól [13]. A törökök az utcákon ke
resztben létesített sáncok [s] mögé próbáltak visszavonulni, de az utánuk nyo
muló ostromlók előtt már nem tudták az átjárókat lezárni, így a keresztény 
harcosok velük összekeveredve jutottak át azokon [14]. Ezzel az északi oldalon 
összeomlott a védelem, és a rohamozók, elsöpörve az elszórt török csoportok el
lenállását, birtokba vették a Felsővárost. A törökök végsőkig harcolni akaró ma
radványai a palotába menekültek. 

A bajor hadműveletről alig van értékelhető adatunk, bár az bizonyosnak lát
szik, hogy támadásuk csak a császáriakét követően vette kezdetét. Had
műveletüket továbbra is erősen akadályozta a rés, amely „gar hoch und überaus 
schwer zu besteigen war", valamint a védősereg is „einen ungemainen Wider
stand thate". Richards ugyanakkor korántsem fogalmazott finoman a bajorok 
akciójáról: „A bajorok, ... más sorsban részesültek, ők veszteséggel visszaverettek; 
de az ő oldalukról a bemenetel nem is volt lehetséges." Más leírások is azt iga
zolták, hogy a bajorok csak akkor tudták elfoglalni a palotákat, amikor a 
császáriak a védőket a Felsővárosból hátbatámadták. A kétoldalról körülvett 
védősereg maradványai ekkor adták csak meg magukat. 

Eredmény: Másfélszáz éves török uralom után Buda ismét a keresztények 
kezébe került. Ez az utolsó roham az ostromlóktól viszonylag csekély áldoza-

128 
tokát, csak mintegy 400 halottat és 250 sebesültet követelt. A törökök teljes 
veszteségét (beleértve a polgári lakosságot is) a források 3000-3500 főre teszik. 
Végezetül ki kell emelni, hogy „nincs példa rá ...hogy ilyen nagy fontosságú és 
ilyen erős őrségtől védett várat az ostromló sereg egy nálánál jó harmaddal 
nagyobb felmentő sereg szemeláttára rohamai vett volna be." 

120 Károlyi három álrohamról tud, a Hadinapló kettőről. 
121 „Szinte előbb értek oda, mint az ellenség maga, ...". Hadinapló, 210. o. 
122 önkéntes, 292. o., 1. még: Bubics, 323. o.; Beszámoló, 402. o. 
123 Hadinapló, 211. o. 
124 Richards, 273. o.; Hadinapló, 211. o. 
125 „...eléggé magas és rendkívül nehezen megmászható volt, ...". Diarium. 
126 „... szokatlan ellenállást tanúsított." Uo. 
127 Richards, 275. o. 
128 Deák, 99- o.; önkéntes, 293- o. Másutt, de még Károlyitál sem találtam keresztény veszteségadatokat. 
129 Károlyi, 378. o. idézi a Főjelentést. 
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A most ismertetett hét hadműveleten kívül még további három akcióról szólnak 
a leírások. Ezek közül arra a támadásra vonatkozóan, amelyet augusztus l-jén a 
déli oldalon a magas déli falon való befészkelésre indítottak, még akad néhány 
tudósítás. A Károlyi által említett, az északi fronton augusztus 9-én és 18-án 
végrehajtott vállalkozásokról azonban nem találtam érdemleges adatokat. 

4.3.2 A rohamok elemzése 

A rohamokat, jellegüknél fogva, eredményességük alapján kell vizsgálni. A 
puszta számszerűség alapján azt kell mondanom, hogy ezen akciók hatásfoka 
összességükben 50% körül mozgott. A június 24-i, július 16-i, július 27-i és 
szeptember 2-i rohamok sikerrel jártak, a július 13-i, augusztus 1-i, augusztus 3-i 
és augusztus 22-i akciók viszont nem. (Összességében persze a végeredmény, 
a Vár bevétele a fontos.) Ám ez a kép csalóka, mivel az egyes esetekben 
merőben különböző feltételek közt folyt a küzdelem. Ezért szükségesnek vélem a 
rohamokat néhány alapvető szempontból elemezni. 

A rohamok időpontjának kijelölése mindenképpen az egyik legfontosabb mo
mentumnak tekinthető. Nyilvánvalóan ez nagymértékben az előkészítéstől füg
gött. Ebből a szempontból a legrosszabbul a július 13-i és az augusztus 3-i ak
ciókat időzítették. A július 13-i kudarcban egy szubjektív hiba játszott szerepet, 
mert a hadvezetés nem vette figyelembe, hogy még szinte minden lényeges 
előfeltétel (járható rés, az ellenfél tüzérségének elnémítása) hiányzott. Augusztus 
3-án azonban egy objektív körülmény, a felmentő sereg közeledése kényszerített 
ki egy elhamarkodott akciót. Ezzel ellentétben a július 16-i, 27-i és a szeptember 
2-i rohamoknál a siker igazolta a megfelelő pillanat megválasztását. Július 27-e 
esetében egyszerűen „beérett" az idő, július 16-án és szeptember 2-án viszont a 
megtévesztés, az ellenfél figyelmének elaltatása, elterelése hozta meg a kívánt 
eredményt. 

A nem megfelelő időpont és a rossz előkészítés végzetesen csökkentette a 
kitűzött cél elérésének esélyeit. Ilyen körülmények között megvalósíthatatlannak 
bizonyult még egy korlátozott feladat végrehajtása is (mint pl. július 13-án a be-
fészkelés az északi falon, augusztus l-jén és 22-én új állások elfoglalása a déli 
fronton), nemhogy egy általános roham sikerre vitele (augusztus 3-án). 

A rohamok végrehajtásában, még gondos előkészítés után is, több esetben mu
tatkoztak különböző ókora visszavezethető zavarok. Nem kívánom ezek 
súlyosságát rangsorolni, csupán regisztrálni a rendellenességeket kiváltó 
tényezőket: 

- a két front támadásának összehangolatlansága (augusztus 3.); 

130 Diarium; Deák, 69- o.; Henrik, 695. o.; Károlyi, 325. o. Ez utóbbi a bajor napláca., a Journauxra és Doria di 
Cirie jelentéseire hivatkozik. 

131 Károlyi, 334. o., 346. o. A Diarium aug. 10-én említ egy sikertelen befésékelési kísérletet, a 1686/44. sz. 
napló pedig egy hasonlót aug. 19-én. 

132 Ebben a számításban csak a következőkben felsorolt hadműveletek szerepelnek. 
133 Véleményem szerint az aug. 22-i akció nem tekinthető sikeresnek, mivel nem hozott tartós eredményt. 
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- a még csak kevéssé járható terepen végrehajtott előrenyomulás (augusztus 
1-); 

- az önkéntesek beavatkozása a küzdelembe a hadrenden kívül (július 13.); 
- a logement építésére összehordot anyagok és eszközök elégtelensége (július 

13.). 
Ugyanakkor néhány esetben, mint pl. a bajoroknál július l6-án, vagy a 

császáriaknál szeptember 2-án, kiemelkedő előkészítés és végrehajtás figyelhető 
meg, amely - csekély áldozatok árán - nagy eredményeket hozott. A fő szerepet 
a meglepetés játszotta, s az ennek következtében a törökök közt beállottt zavart 
használták ki a támadók a győzelem kivívására. 

A rohamokat a legtöbb esetben tüzérségi előkészítés vezette be, melynek során 
a török paliszádokat igyekeztek a támadás útjából eltávolítani (pl. július 27-én). A 
források (pl. a Hadinapló) rendszerint már előre közlik a támadó oszlopok elhe
lyezkedését, célját, összeállítását, az akciók legfőbb irányítóinak személyét. Ebből 
megállapítható, hogy e talán legfontosabb részlet kidolgozására a hadvezetés igen 
nagy gondot fordított. 

A rohamoszlopok rendszerint a rohamcsapatra, az őket szorosan követő 
támogató egységekre tagolódtak, s a csapatok között mindig ott találjuk az elfog
lalt állások kiépítésére és megerősítésére kirendelt dolgosokat, mérnököket és 
mestereket. Ezek mögött mindenkor megfelelő tartalékok álltak készenlétben. 
Sok esetben olvashatunk a támadást fedező muskétásokról, akik a rések 
közelében levő állásokból lőtték az ellenséget, vagy esetenként kísérték a ro
hamozókat. Az oszlopok élére többnyire gránátosokat és muskétásokat állítottak, 
illetve a feladat és a hely jellege szerint hajdúkat. Hidegfegyverrel felszerelt csa
patokról szinte szó sem esik. (L. a mellékletet, 77-83- oj. 

E vállalkozások sikere, avagy kudarca nagymértékben a tisztek példamu
tatásán, valamint a katonák bátorságán, helytállásán múlott. Úgy vélem, e tekin
tetben csak a dicséret hangján szabad szólnom. Természetesen itt is akadtak olya
nok, akik elítélendőén viselkedtek, de az összképen ez mit sem változtat. A 
hősiesség egyik legszebb példájaként még egyszer megemlíteném a császáriaknak 
a július 27-i rohamban véghezvitt tetteit: a visszavert támadások többszöri 
megújítását, az aknáktól szétszórt csapatok rendületlen kitartását. A tisztikar 
szerepét pedig a rohamok leírása után található veszteséglisták illusztrálják a 
legjobban, számtalan kitűnő tiszt nevével tele. 

134 A keresztény csapatok fegyverzetére vonatkozóan a következő munkák adnak áttekintést: Feldzüge des 
Prinzen Eugen von Savoyen. Nach den Feld-Acten und anderen authentischen Quellen herausgegeben von der 
Abtheilung für Kriegsgeschichte des k. k. Kriegs-Archives. I. sor. I. k. Wien, 1876. (a továbbiakban: Feldzüge), 
222-227. o.; Wrede, Alphons: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, Branchen und Anstalten 
von 1618 bis Ende des XIX. Jahrhunderts. I-V. kötet. Wien, 1898-1903- (a továbbiakban: Wrede), I. k. 36-37. o., III. 
k. 14-16. o., 44-45. o., 51-52. o., 81-82. o.; Meynert, Hermann: Geschichte des Kriegswesens und der 
Heerverfassungen in Europa. Wien, 1869- III. k. 133-139. o.; Újhelyi Péter: Az állandó hadsereg története I. Lipót 
korától Mária Terézia haláláig. (1657-1780). Budapest, 1914. 129-132. o., 144-145. o.; Frauenholz, Eugen von: 
Deutsche Kriegs- und Heeresgeschichte. München und Berlin, 1927. 123-125. o. (a továbbiakban: Frauenholz); 
Broucek, Peter - Hillbrand, Erich - Veselý, Fritz: Prinz Eugen. Feldzüge und Heerwesen. Wien, 1986. 56-59- o.; 
Ortenburg, Georg: Waffe und Waffengebrauch im Zeitalter der Kabinettskriege. Koblenz, 1986. 15-85. o. Általános 
fegyvertörténeti leírást adnak: Müller, Heinrich: Gewehre, Pistolen, Revolver. Hand- und Faust-feuerwaffen von 14. 
bis 19. Jahrhundert. Leipzig, 1979.; Pope, Dudley: Feuerwaffen. Entwicklung und Geschichte. Bern-München-Wien, 
1965., és Wagner, Eduard: Hieb- und Stichwaffen. Praha, I966. 

— 64 — 



V. ÉRTÉKELÉS 

Az eddigiek során igyekeztem sorra venni a budai ostrom előzményeit, 
körülményeit, az ott alkalmazott harcászati elemek gyakorlati megvalósulását. A 
továbbiakban, a dolgozat felosztását követve, megkísérelem ezeket elméleti 
megközelítésben is áttekinteni, valamint értékelni, a korabeli ostromharcászat 
elveinek tükrében. 

5.1 Az ostrom előzményei 

Buda visszavételében tagadhatatlan szerepet játszottak a császári hadsereg i683 
óta elért sikerei. E téren két momentum bizonyult döntő jelentőségűnek. Egyrészt 
a keresztény erők, számos csatában győzedelmeskedvén, érzékeny veszteségeket 
okoztak a török seregek legjobb harcértékű csapatainak. A török hátország hiába 
biztosított szinte korlátlan ember-, és fegyverutánpótlást az évről évre ismétlődő 
hadjáratokhoz, a képzett és tapasztalt harcosokat ilyen rövid idő alatt nem le
hetett pótolni. A harctéri sikerek egyben bebizonyították a nyugat-európai zsol
doshadseregek taktikai és technikai »fölényét az oszmánokkal szemben. Ez ko
moly morális előnyt jelentett a harcok során. Másrészt a keresztény seregek 
ismételt támadásai áttörték az Oszmán Birodalom magyarországi határvédelmét (1. 
Esztergom, Érsekújvár elfoglalását), és többszáz kilométer mélyen behatoltak 
mögé (1. Szolnok, Arad bevételét). A gyors sikerben nagy szerepet játszott az a 
körülmény, hogy a hódoltság középső részén, Buda mögött a török nem ren
delkezett megfelelő védvonallal, sem elegendő katonával. Az áttörés súlyos 
zavarokat okozott a hódoltsági török seregek mozgásában, utánpótlásában, 
összeköttetéseiben. A felsorolt tényezők, a török birodalom ismert belső 
problémáival együttesen hatva, 1684-hez képest l686-ra jelentősen csökkentették 
Buda védelmének esélyeit. 

52 Az erőviszonyok 

A szembenálló felek erejének tételes vizsgálata rámutatott, hogy egy XVII. 
század végi hadsereg létszámának megállapításakor nagymértékű bizonytalanság
gal kell számolnunk. Ennek következtében a védők és ostromlók közti erőviszo
nyok felmérése is csak egy adott hibahatáron belül lehetséges. Ennek ellenére 
úgy vélem, hogy a korábbiakban kikövetkeztetett létszámok, bizonyos tűréssel, 
megfelelnek a valóságnak. 

135 Erről, illetve a zsoldosság kérdéséről 1.: Meynert, Hermann: Geschichte der k. k. österreichischen Armee, 
ihrer Heranbildung und Organisation, so wie ihrer Schicksale, Thaten und Feldzüge, von der frühesten bis auf die 
jetzige Zeit. III. k. Wien, 1854. 199- o.; Frauenholz, 107-114. o.; Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, 1965. 
199-204. o.; Perjés Géza: Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Budapest, 1976. 8-17. o.; R. Várkonyi Ágnes: 
Magyarország keresztútjain. Budapest, 1978. 356-365. o.; Papke, Gerhard: Von der Miliz zum stehenden Heer. 
Wehrwesen in Absolutismus. In: Militärgeschichtliches Forschungsamt: Handbuch zur deutsche Militärgeschichte, 
1648-1939. 9. Lieferung, I. München, 1979. 154-158. o.; Zachar József: Idegen hadakban. Budapest, 1984. 12. L. még 
az előző jegyzetet. 
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A keresztény had túlereje az ostrom időszakának nagy részében nem érte el a 
korszakban általánosan megkívánt mértéket. Mégis azt kell mondanom, hogy 
az ostromlók létszáma összességében elegendőnek bizonyult a kitűzött cél 
eléréséhez. A védők száma ugyanis a harc minden egyes napjával csökkent. Ez
zel szemben az ostromlók újabb és újabb erősítéseket kaptak, s a harc végső fá
zisában, az erdélyi hadtest beérkezésével, megfelelő erőfölényt tudtak képezni a 
várőrséggel szemben. Az arány tehát a védők szempontjából egyre romlott. A fel
mentő sereg beérkezése után viszont a törökök, legalábbis számszerűleg, döntő 
erőfölényre tettek szert. A felmentő sereg ellen folytatott küzdelem azonban 
egyértelművé tette, hogy az ostrom kimenetele nem elsősorban ettől, hanem más 
fontos tényezőktől függött. 

Némileg hasonló a helyzet a tüzérség esetében is. Minthogy az írott források
ban a török tüzérségről közölt 400-as nagyságrendű számmal szemben a tételes 
jegyzékek adatait tartom valószínűbbnek, így nézetem szerint a két ellenfél ereje 
között számszerűleg csekély eltérés volt. A törökök kismértékű hátrányát elvileg 
kiegyenlítette, hogy lövegeiket védettebb és többnyire magasabb pozícióban, 
sűrűbben állíthatták fel, szemben a keresztényekkel, akiknek sokkal hosszabb 
vonalon kellett tüzérségüket szétosztani. A szembenálló felek közti erőviszonyok 
azonban az ostromlók javára billentek. A Budán felvett inventáriumok tükrében 
azt kell mondanom, hogy a török tüzérség a nyugat-európainál, valamint az ost
romló sereg lövegparkjánál alacsonyabb technikai szinten állt. Ez a körülmény, 
valamint a keresztények érettebb harcászata végül is eldöntötte a tüzérségi 
párharc kimenetelét. Történt mindez annak ellenére, hogy a muníció tekin
tetében, de legalábbis annak mennyiségét figyelembe véve, a törökök nem ma
radtak le a császáriak mögött. A végeredmény azonban itt is a két fél közti 
minőségi különbséget tükrözi. 

53 A budai Várföldrajzi helyzete, állapota, ezek hatása az eseményekre 

Az ostrom menetében, magától értetődően, kulcsszerepet játszott a Vár földrajzi 
helyzete. A törökök központi fekvése, és főleg a dunai víziút és utánpótlási vonal 
ellenőrzése miatt stratégiai szempontból tartották igen fontosnak birtoklását. A 
Duna azonban 1686-ban éppen a keresztényeket segítette a csaknem zavartalan 
ellátásban, valamint megnehezítette a törökök támadásait a pesti oldal felől. 

Már korábban kiemeltem, s most ismételten hangsúlyozni kívánom: a Vár 
védelme a védőktől, illetve körülzárása az ostromlóktól, az erődítmény nagy ki
terjedése folytán, rendkívül erőfeszítéseket követelt, emberi és technikai 
vonatkozásban egyaránt. Nem hagyhatók figyelmen kívül továbbá az ostromlók 
életét szintúgy megkeserítő meredek hegyoldalak sem. A védők számára viszont 
hátrányt jelentettek a Várat körülvevő, a tüzérség számára alkalmas támpontot 
nyújtó magaslatok. Ugyancsak a védelem esélyeit csökkentette, hogy a Vár 
védrendszere teljesen elavult, a kor színvonalától messze elmaradt. Ennek oka, 

136 Feldzüge, 633-635. o.; Doüeczek, Anton: Geschichte des österreichischen Artillerie von den frühesten Zeiten 
bis zur Gegenwart. Wien, 1887. 253-254. o. 
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hogy a falak vonalvezetése, keletkezésük időszakának építészeti elveit követve, a 
plató pereméhez igazodott. Külön problémát jelentett a védelem számára a 
Dunáról történő vízellátás is, mivel az annak fedezésére épített falak tovább 
növelték a védendő vonalak hosszát. Mindezek a későbbiek során is eredendően 
meghatározták a védművek szerkezetét, mivel nem sok lehetőséget adtak bástyák 
és főként korszerű elővédművek létesítésére. Ezek hiánya folytán az ostrom me
netéből elmaradhatott az ellenük intézendő, tetemes idő- és emberveszteséggel 
járó támadássorozat. (Itt persze nem szabad elfeledkezni a fedett út jelen
tőségéről.) Ennek ellenére a terepviszonyok tervszerű, alapos ostromra kénysze
rítették a támadókat. 

- Összességében azt kell mondanom, hogy a Vár ellenállóképességét, bizonyos 
hátrányos tényezők ellenére is, természeti adottságainak köszönhette, amelyeket 
viszont a mégoly korszerűtlen falak is jelentősen tovább erősítettek. 

5.4 Az ostrom időbeosztása a harcászati elemek alkalmazása alapján 

Buda visszafoglalásának jelen vizsgálata, mint ez a dolgozat beosztásából 
látható, a „körülzárás - megközelítés - döntés" hármas egységén alapult. Ezt 
azonban az események ismeretében, figyelembe véve az egyes harcászati elemek 
alkalmazási módját és idejét, tovább lehet finomítani. Úgy vélem, hogy a budai 
ostromot legalább hat különböző, de egymástól határozottan nem mindig 
elkülöníthető fázisra lehet osztani: 

1. körülzárás (július 18-24.); 
2. megközelítés : az árkok kiépítése (június 23 - július 8.) és a réstörő ütegek 

telepítése (a császáriaknál június 25 - július 17., a bajoroknál június 23 - július 
21.); 

3. a védelem feltörése tüzérségi támadással (a császáriaknál július 1 - július 27., 
a bajoroknál július 1 - július 16. [!]); 

4. döntés: rohamok, a „glacis megkoronázása" (a bajoroknál július 16., a 
császáriaknál július 27.), állásfoglalás a Vár területén (július 27., augusztus 3.); 

5. harc a felmentő sereg ellen (augusztus 5 - szeptember 2.); 
6. döntés: tüzérségi támadás az újonnan elfoglalt pozícióból, a döntő roham 

előkészítése (július 27 - szeptember 1.), a döntő roham (szeptember 2.). 

5.5 Az ostromló sereg felállása a Vár körül 

A csak kétirányú ostrom az l684-es négyirányú támadás helyett a hadvezetés jó 
helyzetfelmérésére utal. Az események ismeretében azonban felvetődik a kérdés, 
vajon helyesen döntöttek-e a támadási felületek kijelölésekor. A bajor fejedelem 
választásában minden valószínűség szerint a következő szempontok 
érvényesültek: 
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1. a támadóknak kedvezett a lankás terep; 
2. a környező magaslatokon jó tüzérségi állásokat lehetett kiépíteni; 
3. a kitörések ellen megfelelő védekezési lehetőségek adódtak; 
4. az adott terepen a circonvallationt könnyebben megáshatták; 
5. a bajor hadtest gyalogsága nem volt elég az északi front támadásához. 
Ezen indokok feltehetően már az előzetes tanácskozásokon is felmerültek. A 

választó vezérkarának viszont a helyszíni szemle során fel kellett volna mérnie, 
hogy a paloták többszintes védelmi rendszerének áttörése komoly nehézségekkel 
jár majd, s a szűk helyen nem érvényesíthetik csapataik számbeli fölényét. Ügy 
vélem, hogy e két hátrányos körülmény a fenti előnyöket szinte teljes mértékben 
semlegesítette. Továbbá nézetem szerint a bajorokat július 27. után megoldhatat
lan feladat elé állította, hogy a paloták épülettömbje ettől kezdve kettévágta 
frontjukat. Minthogy a fenti okok folytán a palotákat nem tudták bevenni, az ott 
védekező törökök magassági fölénye miatt a két oldalon sem tudtak előrenyo-
múlni.139 

Hogy mindez milyen következményekkel járt, arra nézve elegendő felidézni a 
döntő roham eseményeit: a bajorok csak akkor tudtak a palotákon áttörni, 
amikor Károly herceg csapatai az elfoglalt Felsővárosból az ott védekező török 
csapatokat hátbatámadták. Ezt a Hadinapló szerzője, bár igen finoman fogalma
zott, mégis világosan tudtunkra adta: „A bajor választófejedelmiek, amikor a 
császáriakat a városban tudták, maguk is támadtak: a mi szerencsés előreme
netelünk és a város elfoglalása, főleg amikor a mieink az ő őrségüknek megnyi
tották a kaput, elősegítette az ő támadásukat." (1. a szeptember 2-i roham 
leírását). 

A déli oldal tehát csak látszólag kedvezett az ostromlóknak. Az északi front 
összességében sokkal inkább megfelelt támadási felületként. Mert bár a tüzérség 
felállítására korántsem adódott a délihez hasonló kedvező lehetőség, a ter
mészetes és mesterséges objektumok együttesen kisebb akadályt jelentettek a 
támadóknak. A nyugati és keleti oldalakon pedig, a korábban ismertetett ne
hézségek miatt, a keresztény csapatok a sikernek csak parányi esélyével próbál
kozhattak, így nézetem szerint, a sereg kényszerű megosztottsága és a déli oldal 
nehézségei ellenére a hadvezérek az egyetlen megvalósítható megoldás mellett 
döntöttek. 

137 Diarium, jún, 20 ; Károlyi, 226-229. o. 
138 Mindezt egyértelműen igazolja a Deák-féle napló ismeretlen szerzője: „A bajorok...huszonnégy fontos 

golyókkal lőtték a kastély bástyáját, ... és kiszélesítették a rést, mert itt a terület nagyon keskeny s az ellenség nagy 
előnyben van, ...". Kevéssel odébb eképp tudósít: ,,A bajor kerületben nagy nehézségekkel találkoztak a kastély 
elfoglalásában, s többszörös fal és védművek miatt, amelyeket be kell venniök és az ostromlottak makacs ellenállása 
miatt, ...". Deák, 72. o. aug. 4., 74. o. aug. 7. E problémák megfogalmazódtak még: Zenarolla, 103-104. o. jún. 17., 
105. o. jún. 20.; Richards, 270. o. aug. 25. Ez utóbbi is hangsúlyozza a palotai törökök ellenállóképességét, és a 
bajorok tehetetlenségét. További, bár érthetően eléggé halvány utalás történt a Diarium jún. 22-i bejegyzésénél is, 
amely pl. a vízhordást fedező falak veszélyeire figyelt fel. 

139 „So wahre auch deß Feindts retranchement, so Er zwischen dem gebew deß schloß vndt der schloßmauren 
hat, kheine große sache, allein ist es sehr Eng, vndt so lang der Feindt deß gebewes, in welches Er von seiner 
seithen hineinkhommet, machtig, halte Ich vor ohnmöglich Ein logement darzwischen zue behaubten, in deme Er 
durch die Bomben vnd große Stein, so Er von dem gebew herunter waltzet, alles mann darzwischen stellet, 
ohnfehlbar hienrichten wirdt." Röder, 210. o. Badeni Lajos aug. 4-i levele. 

140 Hadinapló, 211. o. szept. 2. 
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5.6 A Vár körülzárása és megközelítése 

Minden jel arra utal, hogy a keresztény sereg vezetőinek viszonylag pontos 
elképzelései voltak a Vár ostromáról. Ezt követelték a korabeli várharcászat 
elvei, ezt bizonyítják a gondos előkészületek, s erre kényszerítették őket az 1684-
es keserű tapasztalatok, amelyeket 1686-ban már nagymértékben hasznosítottak. 

Ostromtechnikai szempontból a tervszerűség leginkább az árokrendszer 
kiépítésében érzékelhető, minthogy abban a korszerű harc valamennyi eszköze 
és eleme fellelhető. A Vár körülzárása, vagyis a circon- és contrevallation 
kiépítése szándékában és feladatkörét tekintve megfelelt a korszerű elveknek. 
Kivitelezésükkor természetesen nagymértékben igazodni kényszerültek a terep
adottságokhoz. Míg azonban a circonvallation teljes egészében kiépült, addig a 
contrevallationt az ostrom végéig sem fejezték be. Ez rontotta értékét, mivel a 
hiányzó szakasz pótlása erőket kötött le. Tény viszont, hogy így is jól betöltötte 
funkcióját, mivel a törökök, ellentétben a circonvallationnal, egyszer sem tudták 
áttörni. 

Az árkokról igyekeztem bizonyítani, hogy elhelyezkedésük és belső 
szerkezetük tekintetében megfeleltek a parallel-rendszer által támasztott 
követelményeknek. A források leírásaiban ugyanis a parallelek valamennyi fontos 
jellemzője megtalálható, s a bajor hadkerület árkainak formai hasonlósága mellett 
erre lehet következtetni a naplók névhasználatából is. Természetesen itt sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a rendszernek a terephez kellett igazodnia. így 
többek között az északi fronton a város- és várfalak határolta szűk tér követ
keztében valamennyi parallel hossza közel azonos volt, és a contrevallation sem 
mindenütt esett egybe az első parallellel. 

Ezzel szemben a redoute-okat nagyobbrészt az árkok között helyezték el, ami 
eltért a parallelrendszer alapvető elveitől. Ez ismételten a terepadottságokra 
vezethető vissza. A redoute-ok ugyanis az árokrendszerben a helyszűke miatt el
sősorban nem őrző-biztosító funkciót láttak el, hanem inkább fegyverterekként 
szolgáltak. 

5.7 A gyalogság harcászata 

5.7.1 Az árkászműveletek 

A gyalogság harcászatát Buda visszavételekor, a XVII. század végi ostromtech
nikai elveknek megfelelően, az ott alkalmazott árokrendszer határozta meg. Az 
ostrom kezdetén a gyalogságnak, legfőbb feladatként, a paralleleket kellett 
kiépítenie. Ez tulajdonképpen a küzdelem első két hetében, tehát igen gyorsan 
lezajlott, ám az egyéb karbantartási munkálatok, az ostromművek tökéletesítése 
eltartott egészen az első általános rohamig. A glacis megkoronázását követően 
pedig az elfoglalt állásokat kellett megerősíteni és a további előrenyomulás útját 

141 A hadvezetés személyi ismertetését 1. többek között: Nagy László: A török világ végnapjai Magyarországon. 
Budapest, 1986.; Rázsó Gyula: A keresztény hadvezérek. História, 1986. 3-4. sz. 38-43. o. 
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kellett kiépíteni. Mindezek a korábbiakhoz képest jóval nagyobb terheket róttak a 
katonákra, és nemcsak a földmunkák megnövekedett volumene miatt. Az 
időtényező is mind fontosabbá vált, mivel minél előbb készültek el az árkok, an
nál gyorsabban biztosítottak a fedezéket a harcosoknak, és annál hamarabb 
következhetett az ostromban a döntés fázisa. Ez pedig sokszáz, vagy -ezer katona 
életét kímélhette meg. 

A paralleleken alapuló harcászat egyik fő jellemzője, hogy az elkészült árkok
ban mindenkor nagylétszámú őrséget, mögöttük pedig erős tartalékot kellett ál
lomásoztatni. Csak így lehetett biztosítani, hogy a parallelek tökéletesen el tudják 
szigetelni a megtámadott erődítményt, illetve elháríthassák a kitöréseket és fel
mentési kísérleteket. A naplók és tudósítások például minden nap aprólékosan 
leírják az őrségváltást, ami az ott feltüntetett létszámokkal együtt (csak az északi 
fronton 2500-3000 fő, a csapatok közel 10%-a) igazolja, hogy a hadvezetés nagy 
gondot fordított e feladat ellátására. 

57.2 A gyalogság harcászati szerepének kettőssége 

A gyalogság ostromharcászatában a XVII. század második felében beállt vál
tozás következménye, egy sajátos kettősség kialakulása, Buda alatt is nyomon 
követhető. A különböző tudósítások viszonylag pontos képet adnak erről a 
kérdésről. Egyfelől azt látjuk, hogy a keresztény gyalogság, mind a kitörések és 
felmentési kísérletek elhárításakor, mind a rohamok alkalmával a parallelekre 
támaszkodva, vagy abból kiindulva hajtotta végre akcióit. Az árokrendszer egy
szerre biztosította számukra a mozgás, a gyors átcsoportosítás lehetőségét, az 
erőteljes tűztámogatást, valamint nem utolsó sorban a minden korábbinál bizto
sabb fedezéket. Látható tehát, hogy, a korszerű elveknek megfelelően, a várvívó 
gyalogság összes harci tevékenysége az árokrendszerhez kötődött. Ezáltal defen
zív szerepe erőteljesen megnövekedett. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a gyalog
ság egyik legfontosabb feladatává önmaga védelme vált. E változások lényeges 
következménye, hogy a jól előkészített és megszervezett, viszonylag kisebb erők
kel végrehajtott akciók nagymértékben csökkentették a véráldozatokat. 

A defenzív szerep növekedésével ellentétben állt az a gyorsaság és lendület, 
amellyel az árokrendszer kiépült. Az ostrom kezdete után alig több mint két hét 
elteltével a keresztények már a falak alá értek a parallelekkel. A gyalogság ily 
módon történő agresszív előretörése arra kényszerítette a törököket, hogy min
den eszközzel akadályozzák a munkálatokat, mert azok előrehaladtával egyre 
csökkent az ostromgyűrű felszakításának lehetősége, befejezése után pedig szinte 
semmi esély nem maradt erre. 

5.7.3 A kitörések 

Hogy a török védősereg tisztában volt az előbbiekkel, s ezzel együtt az aktív 
védelem előnyeivel, azt a kitörések nagy száma bizonyítja. De nem csak elvben 
ismerte fel, hanem a gyakorlatban is alkalmazni tudta a védelem e veszélyes 
fegyverét. Az akciók végrehajtásakor a védők csekélyebb számát a meglepetés-
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nek, mint harci „eszköznek" kellett pótolnia. A lényeg tehát a váratlanságban rej
lett, ahogy sikerük is nagymértékben ettől függött. A védők tetszés szerint 
választhatták meg a támadás helyét és idejét, amiben a már említett fedett út nagy 
segítséget jelentett. Ennek következtében az ostromlóknak a nap minden per
cében, az árkok minden pontján éberen kellett őrködniük, hogy a rajtaütést elke
rüljék. Természetes, hogy a fenyegetettség érzése által keltett örökös feszültség és 
a folytonos készenlét nagymértékben fárasztotta az árkok népét, idegileg, fizi
kailag egyaránt. Ilyen méretű hadműveletnél pedig törvényszerűen előfordultak 
lazaságok, pillanatnyi kihagyások, amelyeket Abdurrahman és Iszmail kitűnő ér
zékkel többször is kihasznált. (1. pl. Északon a július 9-i, Délen a július 22-i 
kitöréseket.) 

Mindezek ellenére a kitörések összességükben nem érték el a kívánt célt. Ered
ményesség tekintetében messze elmaradtak az 1684-ben e téren kivívott sikerek
től (jóllehet akkor egy aktív felmentő sereg is segítette a védőket). Továbbá nem 
tudták megakadályozni, sem számottevően késleltetni a keresztények ostrom
munkálatait. Az oszmánok szempontjából nagyobb eredménynek csak a 
támadóknak okozott viszonylag jelentős emberveszteség tekinthető. A kudarc 
azonban alapjában nem a törökökön múlott, hisz ők, bátran kimondhatjuk, min
den tőlük telhetőt megkíséreltek. Annak oka a keresztény sereg által hatékonyan 
alkalmazott, viszonylag korszerű ostromtechnika, és a jól átgondolt elhárító rend
szer volt. 

5.7.4 A rohamok 

Az események arra mutatnak, hogy a keresztény sereg megosztottsága a ro
hamok végrehajtásában okozta a legnagyobb problémákat. E vállalkozások még 
akkor is rendkívüli nehézségekkel, súlyos áldozatokkal jártak, ha az ostromlók 
kétirányú közös akcióikkal meg tudták osztani a védők erejét. E hátrányok még 
nyomatékosabban jelentkeztek az egyirányú támadásoknál. E kísérletek 
részben a két seregtest közti versengés következményei, ugyanakkor katonai 
szempontból - nézetem szerint - többnyire értelmetlennek bizonyultak (mint pl. 
a július 13-i akció). Minden egyes ilyen egyoldalú roham szükségtelenül tovább 
csökkentette az ostromra alkalmas gyalogosok létszámát, akik egyébként sem 
voltak soha elegen. A hadvezetés is érezhette ezt, s talán nem véletlen, hogy a 
források e vállalkozásokkal egyidejűleg gyakorta említenek a másik fronton 
végrehajtott álriadókat. Ezek viszont nem helyettesíthettek egy valóságos akciót. 

Nyilvánvaló, hogy az erők megosztása megkönnyítette a rohamok eredményes 
végrehajtását. Tény azonban, hogy a bajor hadtest tevékenysége, első két sikeres 
hadművelete után, majdhogynem azt mondhatnám, értelmét vesztette azáltal, 
hogy hiábavalóan és makacsul kísérletezett tovább a fölöslegessel és a lehetetlen
nel, a paloták labirintusának meghódításával. A bajorok augusztus folyamán 

142 Az egy oldalról indított műveletek közül nem vettem figyelembe a jún. 24-i, a Víziváros elleni akciót, mivel 
az nem közvetlenül a Vár ellen irányult. 

143 A bajorok júl. 16-án egyénileg, júl. 27-én az általános roham részeként végrehajtott vállalkozásai mindössze 
az amúgy is nehezen védhető déli Nagyrondella megszerzését erdményezték. ezután már egyik akciójuk sem hozott 
lényegi változást. 
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nem tudtak érdemleges eredményt fölmutatni, mindez ráadásul három kudarc
ba fulladt vállalkozás talán ezernél is több halottjába és sebesültjébe került, a 
napi veszteségeket nem számítva. Épp emiatt az ostrom utolsó időszakában 
reális megoldásként merült fel, hogy a bajor hadtest hagyjon fel a hiábavaló 
kísérletezéssel a palotáknál, és inkább támadja oldalba a törököket az Esztergomi 
rondella nyugati kurtinájánál a Vérmező felől. Elgondolkodtató, hogy ez a terv is 
tisztán politikai és presztizsokok miatt hiúsult meg. Természetesen az elmondot
tak ellenére sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a bajor frontra az ellenfél 
erejének megosztása miatt még ilyen körülmények között is szükség volt. 

5.8 A keresztény tüzérség harcászata 

A keresztény tüzérség harcászata hűen tükrözte a korszakváltás problémáit. 
Egyfelől még előfordult, hogy egyes célokat a lövegek kíméletlen és tömeges al
kalmazása révén igyekeztek megsemmisíteni. Ez a déli fronton a paloták 
lövetésénél éppúgy megtörtént, mint az északi oldalon az Esztergomi rondella 
rombolásánál. Másfelől viszont törekedtek a megosztott tűzrendszer előnyeinek 
kihasználására is. A gyalogság és a tüzérség közti kapcsolat még láthatóan nem 
olyan összehangolt és szigorúan megszabott, ami pedig Vaubannál már szinte ter
mészetes. 

5.8.1 Az árkok és az ütegek viszonya 

Az árkok és ütegek viszonyának, mint a harcászat egyik lényeges elemének 
vizsgálatakor két alapvető tényezőt kell kiemelnem. Egyfelől Buda alatt a 
tüzérség, a korszerű elvektől eltérően, nem kizárólagosan a parallelekben 
települt, vagyis az ütegek egy része a parallelek oldalán, vagy azok között he
lyezkedett el. Ennek folytán a kettő közti kapcsolat biztosítása nagyobb munkát 
követelt. Másfelől az ütegek építése nem követte szorosan az árkok előrenyomu
lását. Az időkülönbség azonban nem tekinthető egyértelműen hátrányosnak, 
mivel az lehetővé tette, hogy az ütegek és az árokrendszer között mégis min
denkor megfelelő és szoros összeköttetést hozzanak létre. 

5.8.2 A megosztott tűzrendszer, és alkalmazásának korlátai 

A megosztott tűzrendszer alkalmazásának lehetőségeit a helyi tényezők 
határozták meg. A nagy kiterjedésű parallelekben szétszórtan elhelyezett, és az 
eltérő feladatok szerint megszervezett ütegekkel Vauban ezt a kérdést viszonylag 
egyszerűen meg tudta oldani. Annál is inkább tehette ezt, mivel többnyire korsze
rű erődöket kellett megostromolnia. Buda esetében azonban a tüzérség hatás-

144 Ha Károlyi állításával szemben elfogadom, hogy az aug. 9-i akció Zenarolla és az Önkéntes szerint is a déli 
fronton zajlott le, akkor a sikertelen rohamok száma itt négyre nő. 

145 Hozzávetőleges számítás a források alapján. 
146 A „megosztott tűzrendszer" itt nyilvánvalóan nem a kifejezés modern értelmében szerepel, hanem a tüzérség 

területi és funkcionális felosztását jelenti. 
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fokát alaposan lerontotta a védelem bármely pontjára irányítható kereszttűz 
hiánya. Ennek oka azonban nem a korszerűtlen harcászati elvekben, hanem a 
terepviszonyokban keresendő. A támadásra kijelölt frontszakaszok ugyanis sem 
elegendő teret, sem elegendő magasságkülönbséget nem nyújtottak a valóban 
hatásos kereszttűz létrehozására. Másfelől az ott létesítendő árkokban nem le
hetett eléggé széttelepíteni az ütegeket. Feltehetően ez is közrejátszott abban, 
hogy az arra kevésbé alkalmas pontokon is enfilir-ütegeket állítottak fel (mint pl. 
a Kis-Svábhegyen). 

A parallelekben kialakítandó megosztott tűzrendszert és a célok ellen közelről 
fenntartandó kereszttüzet azonban bizonyos szempontból feleslegessé tette az a 
körülmény, hogy a Vár nem rendelkezett sem külső védművekkel, sem korszerű 
bástyákkal. így azonnal megkezdődhetett a réstörés. Ezáltal, illetve részben a 
védők lövegeinek viszonylagos fedezetlensége folytán egyben megvalósult a 
demontírozás is. Ennek eredményeképpen szó szerint kilőtték a török tüzérség 
alól a falakat.148 

Az említett okokkal magyarázható, hogy a Vauban által különböző feladatokra 
beállított ütegek itt nem különülnek el egymástól. A források szerint ostrom
lövegekből álló ütegek többsége csaknem minden esetben a gyalogság rohamát 
készítette elő tevékenységével. Ritkán olvashatunk kizárólag demontírozás végett 
létesített lövegállásokról. 

Megfigyelhető, hogy egy-egy ütegben rendszerint csak kevés számú - 2-6, rit
kán 8 db - löveget állítottak fel. Ha viszont ennél többet, úgy az üteg ágyúi 
egyszerre több pontra lőttek. Mindezek ellenére a harcászatban még jól ér
zékelhető a korábbi gyakorlat amely a feladatok végrehajtását kíméletlen és 
tömeges ágyúzással kívánta elérni. A módszer legfőbb eszköze, a királyüteg, 
viszont már szinte teljesen eltűnt - talán csak a Retek utcai tekinthető annak - , és 
mint láttuk, a tüzérséget kis lövegszámú csoportokban állították fel. Itt tehát egy 
hagyományos módszer párosult egy korszerűbb technikai elemmel. 

Az elmondottak alapján azt állapítottam meg, hogy a keresztény tüzérség Buda 
ostrománál főként helyi körülményektől kényszerítve, s csak esetenként har
cászati megfontolásokból alkalmazott nem egészen korszerű módszereket. A fen
tebb mondottak miatt lehetősége sem nyílt a nagyhatású lövésfajták (enfilir, il
letve ricochet lövés) végrehajtására. A megosztott tűzrendszer korlátai azonban 
megnövelték az egyes célpontok leküzdésének időtartamát. Ezért érthető, hogy a 
paralleleken kívül is nagyszámú üteget állítottak fel, részben a kereszttűzhatás 
erősítésére, részben az ütegek közti alacsony szintű funkcionális megosztás ellen
súlyozására. Ezzel magyarázható továbbá a tömegtűz erejének kihasználása is. 

Végső soron a keresztény tüzérség harcászati lehetőségei Buda ostrománál kor
látozottabbak voltak mint amilyet korszerű eszköztára megengedett volna. Ez ki
hatott a gyalogsággal való együttműködésre is. Mert bár összességében megfelelt 

147 Legalábbis a korszerű erődök tüzérségének elhelyezéséhez viszonyítva fedezetlenek. 
148 Bubics, 214. o. Gergely örmény vallomása. 
149 Ilyen pl. az aug. 6-án, a Véli bég rondellán (11) levő török üteg ellen létesített lövegállás. 
150 Utalnék itt a júl. 10-11-én felállított két kilencágyús, vagy a Retek utcai ütegre, illetve a naphegyi redoute-ra 

(Diarium, jún 23). 

— 73 — 



a kívánalmaknak, és képesnek bizonyult a reá háruló feladatok megoldására, 
mégis jó néhány esetben nem tudta megteremteni a gyalogság előrenyomu
lásának feltételeit. A teljes igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a ké
sedelemért legalább ennyire felelős az aknászok csődje is. Emiatt a keresztény 
tüzéreknek a vártnál jóval nagyobb erőfeszítéseket kellett tenniük a kitűzött célok 
eléréséhez. 

5.9 A török védő- és f elmentő sereg 

A török védősereg, ehhez nem fér kétség, tiszteletre méltó és nagyon kemény 
ellenfélnek bizonyult. Az ostrom során mindvégig határtalan bátorságról, önfelál
dozásról, ugyanakkor erős fegyelemről, morális szilárdságról tettek tanúságot. En
nek igazolására elegendő felidéznem a rohamok visszaverésében mutatott helyt
állásukat. 

Ugyancsak felsőfokú jelzőket érdemel a török várparancsnok, Abdurrahman, és 
helyettese, Iszmail pasa. Az ostrom menete azt mutatja, hogy az utolsó pillanatig 
kezükben tartották az események irányítását, és egyáltalán nem rajtuk múlott 
Buda eleste. 

Kiemelésre kívánkozik a védők nagyfokú leleményessége a különféle ost
romtechnikai eszközök használatában. Itt elsősorban az aktív védelmi taktikát, a 
kitöréseket kell megemlítenem, amelyek a támadóknak okozott jelentős em
berveszteség mellett némileg lassították az ostromműveleteket is. Kiváló teljesít
ményt nyújtottak az ellenaknák elhelyezésében és időzítésében is. 
Hatásosságukat a visszavert rohamok mellett a keresztény aknászok kudarca is 
bizonyítja. 

A védőkkel ellentétben nem sok pozitívumot tudott felmutatni a felmentő 
sereg. Az egyetlen igazi eredmény, ami a javára könyvelhető, hogy felvonulása és 
jelenléte az ostromlók hátában több mint egy hónapig lassította a keresztények 
munkálatait, megosztotta erejüket, figyelmüket. Ellene kellett megépíteni a circon-
vallationt, miatta kellett megváltoztatni a táborhely egy részét. Ezzel szemben a 
felmentő sereg által kezdeményezett akciók rendre kudarcot vallottak, mivel az 
ostromlók harcászati-technikai fölénye a törökök számbeli túlerejét teljes mérték
ben kiegyenlítette. 

5.10 Konklúziók 

Végigvizsgálva a császári és birodalmi sereg harci tevékenységét és harcászatát 
Buda ostromában, úgy vélem, lehetőségem van viszonylag pontos választ adni a 
dolgozat elején felvetett kérdésre: miért tartott 75 napig Buda visszavívása? 

Az ostrom elhúzódásának okait három pont köré lehet csoportosítani: 1. a Vár 
és a terepviszonyok, 2. a török védő- és felmentő sereg tevékenysége, és végül 3. 
a császári csapatok tevékenységének hiányosságai. Az alábbiakban részletezem e 
három pontot. A gyors sikert hátráltató tényezők tehát 
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l/a - a Vár földrajzi fekvése; 

/b - a Vár nagy kiterjedése, falainak hossza; 

/c - a hegyoldalak meredeksége, az árkolást nehezítő köves talaj; 

/d - az l/a, /b , /c pontok együttes hatása; 

2/a - a török védősereg kitörései; 

/b - a török védősereg aknász- és elhárító tevékenysége; 

/c - a török felmentő sereg jelenléte; 

3/a - a keresztény sereg vezetésének megosztottsága; 

/b - a hadvezérek közti személyes ellentét és versengés; 

/c - egyes hadműveletek összehangolatlansága; 

/d - a döntő erőfölény hiánya (főleg a gyalogság tekintetében) és a csapatok 
fokozatos kifáradása; 

/e - a keresztény aknászok csődje; 

/ f - a keresztény tüzérség korlátozott lehetőségei. 

Ennyi negatívum felsorolása után viszont válaszolnom kell arra is, hogy miért 
sikerült végül a Várat bevenni. Véleményem szerint ennek okát elsősorban a 
császári és birodalmi sereg harcászati és technikai fölényében, jobb 
felszerelésében, megfelelő utánpótlásában, és nem utolsó sorban a katonák 
személyes bátorságában és helytállásában kell keresnünk. 

BEFEJEZÉS 

Buda bevétele kétségkívül a visszafoglaló háborúk egyik legnagyobb horderejű 
eseménye volt. Buda birtoklása a törökök számára szinte egyet jelentett a 
meghódoltatott magyarországi területek feletti uralommal. Nem véletlen tehát, 
hogy elvesztése után egy évvel Mohács mellett csaptak össze az ellenfelek, l688-
ban pedig már a Budához hasonló fontosságú Nándorfehérvárért folyt a harc. A 
háborút minden téren a Lipót császár zászlaja alatt egyesült seregek fölénye jelle
mezte. S bár l690-re a Temesköz kivételével lényegében az egész hódoltság 
fölszabadult, a váratlanul kiújult francia háború az erők megosztására kénysze
rítette a Habsburg vezetést. Ennek következtében a Porta még tíz hosszú 
esztendőn át kísérletezhetett az elvesztett területek visszaszerzésével, de végül 
meg kellett hajolnia a Szent Liga egyesített ereje előtt. Ez a tíz év, illetve az egész 
felszabadító háború azonban a magyarság olyan mérvű pusztulását okozta, amely 
évszázadokon át kihatott történelmünkre. így végül, bár a Habsburg vezetés ka
tonailag jól kiaknázta a Buda visszafoglalása által a törökökben keltett sokkhatást, 
a nagyhatalmi érdekellentétek meggátolták ennek politikai győzelemre váltását. 
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MELLEKLETEK 

I. 

A ROHAMOSZLOPOK SZERVEZÉSE 

IDŐPONT: JÚNIUS 24. 

Forrás: Richards 
A roham parancsnoka: -

A rohamoszlop pozíciója: -
A rohamoszlop célpontja: a Víziváros falán tört rés 

A rohamoszlop parancsnoka: -
A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: -

1 kap. + 50 gr. - rohamcsapat 
1 hdgy. + 50 mu. - támogató 
l m k . +100 d. 
1 kap. + 100 mu. - fedező 
1 őrgy. + 300 fő - tartalék 

Forrás: Zenarolla 
A roham parancsnoka: Lajos herceg nagymester őkegyelmessége" 

A rohamoszlop pozíciója: 
bal jobb 

A rohamoszlop célpontja: 
Kakas-kapu a városfal rése 

A'rohamoszlop parancsnoka: 
Károly neuburgi herceg „Souches gróf" 

A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 
Truchsess br. alez. (Thüngen) gr. Archinto alez (Lothringen) 

500 fő 1 kap.+ 100 gr. - rohamcsapat 
40 ács 2 kap.+ 200 gy. - támogató 

Weisshausen őrgy. (Diepenthal) 200 d. 
600 fő 
„2 sajkányi magyar" 

Forrás: Hadinapló 
A roham parancsnoka: -
A rohamoszlop pozíciója: 

bal jobb 
A rohamoszlop célpontja: 

Vízi kapu a Víziváros falán tört rés 
A rohamoszlop parancsnoka: 

„a német lovagrend nagymestere mint altábornagy" „Souches úr mint altábornagy" 
A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 

„Diepenthal úr" „Thüngen úr" 
1 alez. gr. Archinto alez. 
Bischofshausen őrgy. (Diepenthal) Hombousch őrgy. (Neuburg) 
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IDŐPONT: JÚLIUS 13-

Forrás: Richards 
A roham parancsnoka: -
A rohamoszlop pozíciója: 

bal jobb 

„a jobb oldali torony' 
A rohamoszlop célpontja: 

„a bal oldali középtorony" 
Az oszlop parancsnoka: -

A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 
1 kap. + 50 gr. - rohamcsapat 1 kap. + 50 gr. - rohamcsapat 
1 kap. + 50 mu. - támogató 1 kap. + 50 mu. - támogató 

3mk. + 1 ut. + 100 ď 
2 alez.+ 500 fő - támogató 

500 fő - támogató 

Forrás: Deák 
A roham parancsnoka: gr. Starenberg 

A rohamoszlop pozíciója: 
közép 

A rohamoszlop célpontja: 
a kurtina közepe 

A rohamoszlop parancsnoka: 
gr. Heberstein őrgy. 

(Scherfenberg) 
A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 

280 fő - rohamcsapat 280 fő - rohamcsapat 280 fő - rohamcsapat 

3000 fő - tartalék 
(3 csapatban) 

bal 

gr. Auersperg alez. 
(Mansfeld) 

jobb 

Esztergomi rondella 

gr. Guido Starenberg alez. 
(Starenberg) 

bal 

Szaivus pasa rondella 

Guido Starhemberg alez 

Starhemberg 
+ 200 fő támogató 

Forrás: Zenarolla 
A roham parancsnoka: -
A rohamoszlop pozíciója: 

közép jobb 
A rohamoszlop célpontja: 

„a kozfaľ „a Nagyrondella" 
A rohamoszlop parancsnoka: 

(gr. Herberstein őrgy.) gr. Auersperg alez. 
A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 
1 hdgy. + 1 őrm. + 30 gr. - rohamcsapat 

1 kap. + 50 mu. - támogató 
100 d. 

(mindhárom oszlopnál azonos) 
Herberstein Auersperg 

+ 200 fő támogató + 200 fő támogató 
500 gy. - tartalék 
6 zlj. - tartalék 
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Forrás: Önkéntes 
A roham parancsnoka: -
A rohamoszlop pozíciója: 

bal közép jobb 
A rohamoszlop célpontja: -

A rohamoszlop parancsnoka: 
gr. Auersperg - gr. Herberstein 

A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 
280 gy. + 50 gr. aknászok (?) 300 gy. + 50 gr. 

önkéntesek 
2 zlj. (Souches, Kaiseretein) 

Forrás: Hadinapló 
A roham parancsnoka: gr. Souches tbgy. és gr. Diepenthal vőrgy. 

A rohamoszlopok pozíciója: 
bal közép jobb 

A rohamoszlop célpontja 
- kurtina -

A rohamoszlop parancsnoka 
gr. Auersperg alez. gr. Herberstein őrgy. gr. Starhemberg Guido alez. 

(Mansfeld) (Scherffenberg) (Starhemberg) 
A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 

gránátosok 
muskétások 

dolgosok 
muskétások 

(mindhárom oszlopnál azonos) 

gr. Öttingen + Hombousch őrgy. (Neuburg) + 500 fő tartalék 
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IDŐPONT: JÚLIUS 16. 

Forrás: Diarium 
A roham parancsnoka: „ihre churfrstl. drt." (Miksa Emánuel) 

A rohamoszlop pozíciója: 
bal jobb 

A rohamoszlop célpontja: 
„den Feind aus dem Graben verjagen und zugleich 

selber posto fassen" 
A rohamoszlop parancsnoka: -

A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 
1 Lieutenant 1 Feldwaibel 
+ 50 Fußknecht mit Flinten + 10 Granatierern 
1 Hauptmann •2 Lieutenant 
+ 50 Granatierern + 50 Fußknecht mit Flinten 
1 Ingenieur + 1 Hauptmann 1 Hauptmann 
+ 100 Mann „Logement zu machen" + 100 Fußknecht mit Flinten 
1 Obristwachtmeister 1 Lieutenant 
+ 400 Arbeiter + 50 Arbeiter 
1 Hauptmann 
+ 100 Arbeiter 

1 Batallion vom dem Leibt Rgt. 1 Batallion von dem 
badischen Rtg. 

100 Unterofficier mit Hallebarten 
1 Batallion von den sachsischen Truppen 

IDŐPONT: JÚLIUS 27. 

Forrás : Deák / északi front 
A roham parancsnoka: „herczeg Neuburg, a német rend nagymestere" 

A rohamoszlop pozíciója: 
közép jobb 

A rohamoszlop célpontja: 
a kurtina Esztergomi rondella 

A rohamoszlop parancsnoka: 
Souches altbgy. Neuburg hg. 

A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 

bal 

Sziavus pasa rondella 

/-•/ 

br. Diependael vez. tb. 
gr. Oettingen ez. 
Jonger alez. 
Croy őrgy. 
1 kap + 1 hdgy. + 1 őrm. 
+ 50 gr. - rohamcsapat 
1 kap. + 1 hdgy. + 1 őrm. 
+ 100 mu. 
2 kap. + 2 hdgy. + 2 őrm. 
+ 200 mu. (2 csapatban) 
100 d. 

Thungen tb. + 1200 mu. - tartalék 

őrgr. Nigrelli vez. tb. 
Keth ez. 
br. Rederer 
Starenberg őrgy. 
1 hdgy. + 1 őrm. 
+ 50 gr. - rohamcsapat 
1 hdgy. + 1 őrm. + 50 mu. 
+ 50 d. 
1 kap. + 1 hdgy. + 1 őrm. 
+ 100 d. 
2 kap. + 2 hdgy. + 2 őrm. 
+ 200 mu. 
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Forrás: Deák / déli front 
A roham parancsnoka: -
A rohamoszlop pozíciója: 

bal jobb 
A rohamoszlop célpontja: a déli Nagyrondella rése 

A rohamoszlop parancsnoka: -
A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 
1 kap. + 2 hdgy. + 100 mu. - fedező 
1 kap. + 100 d. 
1 alez. + 1 őrgy. + 1 kap.+ 50 fő - fedező 
1 hdgy. + 30 gr. 
2 kap. + 1 hdgy. + 200 mu. 

(mindkét oszlopnál azonos) 

Forrás: Hadinapló 
A roham parancsnoka: -

A roham pozíciója: 
bal közép jobb 

A rohamoszlop célja: 
kurtina Esztergomi rondella 

A rohamoszlep parancsnoka: -
A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 

??? 1 kap. + 1 fhdgy. + 1 stm. 1 kap. + 1 hdgy. + 1 stm. 
+ 50 gr. (Neuburg) + 40 gr. (Starhemberg) 

- rohamcsapat - rohamcsapat 
1 kap. + 1 fhdgy. 50 h. - rohamcsapat 
+ 100 h. - rohamcsapat 1 kap. + 1 fhdgy. + 1 őrm. 
1 kap. + 1 fhdgy. + 50 mu. + 50 fő 
+ 100 fő (Thüngen) (Kaiserstein) - rohamcsapat 

??? 2 pk. 2 kap. + 200 fő (2 csapatban 
+ 100 fő - támogató - Croy, Salm) tám. 
1 kap. + 1 fhgy. 1 fhdgy. + 1 stm. 
+ 100 fő - támogató + 100 d. (Mansfeld) 
1 kap. + 1 fhdgy. 
+ 150 d. (Starhemberg) 

Thüngen vőrgy. + 1000 fő (10 csapatban) - tartalék 

Forrás: Diarium 
A roham parancsnoka: „Ihre churfrt. Drt." (Miksa Emánuel) 

A rohamoszlop pozíciója: 
bal jobb 

A rohamoszlop célpontja: -
A rohamoszlop parancsnoka: -

A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 
1 Lieutenant + 20 Soldaten mit Flintenröhrern 
1 Feldwaibl + 6 Volontärs + 10 Granatierern 
1 Corporal + 6 Zimmerleut 

1 Capitain + 2 Lieutenant + 100 Musquetierer - fedező 
1 Hauptmann + 25 Arbeiter „mit ihren Instrumenten" 

+ 75 Arbeiter „Sandsack getragen" 
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1 Obristlieutenant + 1 Obristwachtmeister 
+ 1 Hauptmann + 50 Mann mit Kurtzgewehr - támogató 
1 Lieutenant + 30 Granatierern - támogató 
2 Hauptleueten + 2 Lieutenanten + 200 Musquetierem - támogató 

30 ausgesuchte Schützen - fedező 
3 Batallions - tartalék 

(mindkét rohamoszlop azonos szervezésű) 

IDŐPONT: AUGUSZTUS 3-

Forrás: Deák 
A roham parancsnoka: -

A rohamoszlop pozíciója: 
bal közép jobb 

A rohamoszlop célpontja: 
- kurtina Esztergomi rondella 

A rohamoszlop parancsnoka: -
A rohamoszlop szervezése - a csapat feladata: 

brandenburgiak „harmincz német" 1 kap. + 1 hdgy. + 1 őrm. 
magyarok + 50 gr. + 20 fő 

„hatvan német" 1 kap. + 1 hdgy. + 1 őrm. 
+ 50 mu. + 50 d. 

Forrás: Hadinapló 
A roham parancsnoka: -
A rohamoszlop pozíciója: 

bal közép jobb 
A rohamoszlop célpontja: 

az árkon keresztül a második falra 
A rohamoszlop parancsnoka: -

A rohamoszlop szervezése, a csapat feladata: 
1 kap. + 1 fhdgy. + 1 őrm. magyarok 1 kap. + 1 fhdgy. + 1 őrm. 
+ 50 mu. + 50 mu. 
1 őrm. + 20 fő 1 őrm. + 20 fő 
1 kap. + 1 fhdgy. + 1 őrm. 1 kap. + 1 fhdgy. + 1 őrm. 
+ 50 mu. + 50 mu. 
1 kap. + 1 fhdgy. + 1 zls. 1 kap. + 1 fhdgy. + 1 zls. 
+ 50 fő + 50 fő 
50 talpas 50 talpas 
1 kap. + 1 fhdgy. + 1 őrm. 1 kap. + 1 fhdgy. + 1 őrm. 
+ 100 d. + 100 d. 

(a támogató oszlop a két szélen azonos a támadó oszloppal) 
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A RÖVIDÍTÉSEK FELOLDÁSA 

a lez. - alezredes mu. - muskétás 
altbgy. - altábornagy őrgy. - őrnagy 
d. - dolgos őrm. - őnnester 
e/. • ezredes pk. - parancsnok 
fhdgy - főhadnagy stm. - strázsamester 
g> - gránátos tbgy. - tábornagy 
gv - gyalogos ut. - utász 
hg - herceg vez. tb. - vezénylő tábornok 
hdgy. - hadnagy vőrgy. - vezérőrnagy 
ink - mérnök zlj. • - zászlóalj 

II. 

A ROHAMOK VÁZLATAI 

A rohamok vázlatainak .ihiptérképeinek elkészítéséhez felhasználtam: 
1 .1 Károlyi művének függelékében található 1., 2. és 3 sz., valamint a 355. oldalon található 

térképeket, es a 552-353 oldaiak közölt levő. a palotai ostromot ábrázoló Hallart-féle látképet; 
1 Fontana és luvigny térképeit. 
3 J Veres művében a 13 oldalon, valamint a 12-13 , a 14-15. és a 66-67. oldalak között levő 

lérkéjH-ket 
A nagvobb számok az 1 sz. térképre utalnak, a kisebbek (1. a [ ] között) magyarázata a rohamok 

leírásánál található. A vastag vonallal rajzolt nyilak a keresztény, a vékony vonallal rajzolt nyilak a 
torok csapatok mozgását jelzik 

A v á z l a t o k o n h a s z n á l t j e l ö l é s e k - f e l o l d á s a : 

= s z é t r Q m b o 11 - f a l s z a k a s z , r és 

-•- p a l i s z á d 

== a k n a r o b b a n á s 

~: g e r en ä a ép i. L mén y 

» ér o k n s án c:, r e t r a n c h e m e n t 
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György Domokos 

THE PROBLEMS OF SIEGE TECHNIC OF THE RECAPTURE OF BUDA 

Summary 

The recapture of Buda is one of the decisive events of the war of liberation against the Turks. 
This study proves that the siege technic of the Turkish and Imperial armies was in transition in the 
time of the aforementioned war: from the old methods to the new, originating in the activity of 
Vauban. The infantry completed and used the system of parallels in full extent but the arrangement of 
the redoutes and batteries reflected the old ways. Because of the special terrain there was no possi
bility to arrange the artillery to fulfill the requirements of the indirect fire. These shortcomings, to
gether with the difficulties wich came from the natural features around the castle, the firm resistance 
of the defenders and the personal disagreements within the high command of the allied Christian 
army can explain why could last the siege for 75 days of severe fights before the liberation of the old 
capital of the Hungarian kings. 

György Domokos 

LES PROMLÈMES DE TECHNIQUE DE SIÈGE DE LA REPPRISE DE BUDA 

Résumé 

La reprise de Buda est l'un des événements décisifs des guerres de libération menées contre les 
Turcs. Cet essai a démontré que la technique de siège des armées impériales était dans un état de 
transition: des méthodes des temps précédents aux procédés marqués par le nom de Vauban. L'infan
terie a presque parfaitement construit et utilisé le nouveau système de parallèle, tandis que le place
ment des redoutes et des batteries s'est passé selon les principes anciens. L'artillerie, surtout à cause 
du terrain, ne pouvait pas installer ces batteries conformément aux principes du système de feu 
réparti. Ces imperfections, conjuguées avec les difficultées causées par la situation géographique du 
château, avec la résistance dure de la garnison turque, et avec les problèmes causés par les différends 
personels du commandement chrétien expliquent, pourquoi l'une des meilleures années de l'époque 
devait lutter pendant 75 jours avant de reprendre la ville de résidence séculaire des rois hongrois. 
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György Domokos 

DIE BELAGERUNGSTECHNISCHEN PROBLEME DER RÜCKEROBERUNG 
DER BURG BUDA 

Resümee 

Die Rückeroberung der Burg Buda war ein ausschlaggebendes Ereignis der Befreiungskämpfe 
gegen die Türken. Wie aus diesem Aufsatz ersichtlich, befand sich die Belagerungstechnik der kaiser
lichen und Reichsheere in einem Übergangszustand zwischen den Kampfmethoden früherer Zeiten 
sowie denen, welche vom Namen Vauban gekennzeichnet sind. Das neuartige Parallelsystem wurde 
von der Infanterie fast vollkommen ausgebaut und angewandt, doch die Amordnung der Redouten 
und der Batterien widerspiegelte noch die alten Prinzipien. Die Artillerie war - in erster Linie infolge 
der Gegebenheiten des Geländes - nicht imstande, ihre Batterien dem geteilten System entsprechend 
aufzustellen. Diese Mangelhaftigkeit zusammen mit den Schwierigkeiten, die sich aus der geographis
chen Lage der Burg ergaben, mit dem harten Winderstand der türkischen Verteidiger sowie den 
persönlichen Gegensätzen der christlichen Heerführung geben die Erklärung dafür, warum eines der 
größten Heere der Epoche die uralte Residenz der ungarischen Könige erst nach einer fünfund-
siebzigtägigen harten Belagerung zurückerobern konnte. 

Дьёрдь Домокош 
ПРОБЛЕМЫ ОСАДНОЙ ТЕХНИКИ ВО ВРЕМЯ 

ОБРАТНОГО ЗАВОЕВАНИЯ БУДЫ 

Резюме 
Отвоевание Буды от турок является одним из важных событий в ходе освободи-

телных войн, которые велись против турок. Автор статьи доказывает, что осадная 
техника, которой располагали войска Королевской и Императорской армии, нахо
дилась в переходном состоянии, а именно происходил переход от методов предшест
вующего периода к методам ведения боевых действий, вошедших в историю под 
именем Вобана. Пехота почти в совершенстве создала и использовала параллельную 
систему нового типа, в то же время размещение редутов и батарей проводилось по 
старым принципам. Артиллерия, в первую очередь по причине характера местности 
не имела возможности дислоцировать свои батареи соответственно принципам раз
деленной системы огня. Эти недостатки в сочетании с трудностями, вытекающими 
из географического положения крепости, с твердым противостоянием упорно обо
ронявшейся турецкой армии, и проблемами, вызванными личными противоречиями 
христианского веонного руководства, дают ответ на вопрос о том, почему одна из 
самых лучших армий того времени лишь после 75 дней тяжелых боев смогла от
воевать древнюю столицу венгерских королей. 
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KÖZLEMÉNYEK 

JÓZSA GYÖRGY 

MOLTKE KAPITÁNY PEST-BUDÁN 1835-BEN 

A klasszikus porosz-német katonai tradíciók megtestesítőjének szokták tekin
teni Helmuth von Moltkét (1800-1891), a XIX. század - Napóleon mellett - talán 
legzseniálisabb hadvezérét. Pedig Moltke sikereinek alighanem az a titka, hogy 
oly kevéssé volt „poroszos" és katonás. A koppenhágai hadapródiskolai 
tanulmányokat és a dán király zászlaja alatt eltöltött hadnagyi éveket nem 
számítva Moltke gyakorlatilag alig szolgált csapatnál. A porosz hadseregbe lépvén 
(1821) szinte nyomban vezérkari iskolára vezényelték, s később is mindig kihagy
hatta az előléptetéshez szükséges csapatszolgálatot. Előbb tisztképző tanárként 
dolgozott, térképészettel foglalkozott, később katonai tanácsadó volt a török had
sereg mellett, majd különféle vezérkari és szárnysegédi feladatokat látott el 
Poroszországban. Közben viszonylag lassan emelkedett a ranglétrán , anélkül, 
hogy a politikába beleártakozott volna. Más megfelelő jelölt híján, „átmenetileg" 
bízták meg a porosz nagyvezérkar főnöki teendőinek ellátásával 1857-ben . E 
funkciójában három évtizedig megmaradva forradalmasította a vezérkari munkát, 
s már túl a nyugdíjkorhatáron csillogtathatta meg hadvezéri képességeit is. 

Maga Moltke nem a nyargalászó szárnysegédek útján a lova nyergéből csatát 
irányító hadvezérek közül való. Az általa megteremtett új típusú vezérkar a leg
inkább egy kapitalista nagyüzem igazgatóságára hasonlít. Munkatársai íróasztal 
mellett vasúti menetidőket számolgatnak, elsősorban hadtápot, utánpótlást 
szerveznek, munkájuk nélkülöz minden romantikát. Szinte jellemző, hogy Moltke 
a negyvenes években nemcsak a Hamburg-Berlin Vasúttársaság igazgatósági tagja 
volt, hanem folyóirattanulmányokat, publicisztikus újságcikkeket tett közé a 

1 1819. január 1-től 1822. január 5-ig alhadnagy az oldenburgi dán királyi gyalogezredben; 1822. március 19-től 
porosz szolgálatban: alhadnagy az odera-frankfurti 8. gyalogezredben, ám már 1823 nyarán a (vezérkari) hadiiskolára 
vezénylik. Ettől kezdve egyetlen egyszer teljesít csapatszolgálatot: 1830 májusában a Landwehr-tartalék 
parancsnokságán, Odera-Frankfurtban. 

2 1833. március 30.: főhadnagy a porosz nagyvezérkar állományában; 1835. március 30.: vk. százados; 1842. 
április 12.: őrnagy; 1850. szeptember 26.: alezredes; 1851. december 2.: ezredes; 1856. augusztus 9.: vezérőrnagy; 
1859- május 31- altábornagy; 1866. június 8.: gyalogsági tábornok; 1871. június 16.: vezértábornagy. 

3 1857. október 29-én kap megbízatást a hadsereg vezérkarfőnökségének ügyvezetésére, s a következő 
esztendő szeptember 18-án nevezi ki I. Vilmos király a vezérkar főnökévé. 

4 Többszöri kérésének csupán 1888. augusztus 10-én tett eleget az uralkodó, amikor is fölmentette Moltkét a 
hadseregvezérkar főnökének tisztéből. 

5 1864-ben, a dán háború idején megbízatást kap a szövetséges (porosz és osztrák) csapatok főparancsnoksága 
vezérkarának főnöki teendői ellátására, s ekként ő a hadműveletek tényleges irányítója. 1866-ban a vezérkar 
főnökeként a legfőbb hadúr, I. Vilmos király nevében gyakorlatilag ugyancsak ő vezényli a porosz csapatokat. 
Hasonló a helyzet az 1870-71-es franciaországi hadjárat alatt. 
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vasútügyről, melynek katonai és gazdasági jelentőségét egyaránt az elsők között 
ismerte fel. 

Kétségtelenül az ő nevéhez fűződik a nemzetek létharcáról és a döntő csaták 
megvívásának fontosságáról kidolgozott katonai doktrína, amely a második 
világháborúig, sőt, azon túl is meghatározta a stratégiai gondolkodást, jóllehet 
kizárt dolog, hogy maga Moltke azt valaha is olyan abszolút és rugalmatlan 
módon értelmezte és alkalmazta volna, mint németországi utódai. Érdekes 
módon a személyes becsvággyal egyáltalán nem rendelkező Moltkét a politika és 
a hadvezetés viszonyának különböző megítélése állította szembe Otto von Bis
marckkal. Ellentétben Clausewitzcel, aki a hadsereggel szemben a politika 
primátusának elvét képviselte, Moltke úgy vélekedett, a politika, azaz a civil kor
mány azzal, hogy a háború mellett dönt, automatikusan átadja a stafétabotot a 
hadseregnek, sőt, ettől kezdve a hadbalépés időpontjának, illetve a harci cselek
mények megindítása pillanatának kiválasztása is csak a vezérkartól függhet. 

Beosztottjai csodálattal tekintettek Moltkéra, aki egy fejjel magasodott ki 
közülük, s nem csak a szó fizikai értelmében, hanem látókör, műveltség tekin
tetében is. Nemigen illenek a porosz katonákról alkotott képünkbe művészi von
zalmai, nyitottsága, sokoldalúsága. Maga mondja el, inkább régész, vagy történész 
lett volna hajlamait követve, ha az anyagi szükség nem kényszeríti a 
hadapródiskolába. Fiatalon sem a katonai tantárgyak vonzották igazán, nyelveket 
tanult, vendéghallgatóként pedig irodalomtörténeti előadásokra ült be a berlini 
egyetemen. Világirodalmi tájékozottsága párját ritkította. Nemcsak Goethét tudott 
órákon át fejből idézni, de Shakespeare-t és Molière-t is - természetesen eredeti 
nyelven. Novellákat írt, nem is rosszakat, egész életében verseket fordított (főleg 
angol romantikusokat, még kilencven éves korában is!), történelmi-politikai 
tanulmányokat publikált. Ugyanakkor vonzották a természettudományok, a 
közgazdaság és a technika fejlődése is, igazi szerelme pedig a topográfia és a 
történeti földrajz maradt. 

Az 1864-i dán háborúig, tehát hatvannégy éves koráig szinte senki sem ismerte 
Moltkét katonaként, annál népszerűbb volt német földön rendkívül olvasott 
útleírásai és politikai elemzései folytán. A harmincas évektől kezdve rengeteget 
utazhatott, s éles szemű megfigyeléseiről útilevelekben számolt be, melyek 
később megjelentek. Moltke érdeklődése szinte mindenre kiterjedt: a természeti 
viszonyokra, az emberek szokásaira, karakterológiájára, a meglátogatott ország 
társadalmi-politikai viszonyaira, a településekre, műalkotásokra. Tapasztalatait 
szemléletesen, nagy költői erővel, lendületes prózában írta le, élménygyűjtés 
közben pedig hódolt egyik szenvedélyének: rajzolt és akvarelleket festett tájakról, 
emberekről. 

6 Hogy ez az elv hová fajulhat, arra nem Moltke, hanem Hindenburg és Ludendorff mutatott példát. 
7 A legismertebbek: „Holland und Belgien in gegenseitiger Beziehung" (1831), „Darstellung der inneren 

Verhältnisse Polens" (1832), „Die dänische Land- und Seemacht" (1835), „Die deutsche Grenzfrage" (1841), 
„Geschichte des russisch-türkischen Feldzuges 1828/29" (1844), stb. 
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Szemelvényünk a máig leghíresebb útleírás, az 1841-ben napvilágot látott leve-
lek a törökországi állapotokról és eseményekről az 1835-1839. években 
előzményeit mondja el. Az 1835 márciusában vezérkari századossá előléptetett 
Moltke szeptember 22-én kapott engedélyt, hogy fél év szabadságot vegyen ki, 
igaz, erre az időre illetményének csupán a felében részesült. (A fél esztendőből 
egyébként kerek öt év lett, mert a kapitányt a következő év nyarán a török had
sereghez vezényelték katonai tanácsadóként .) 

Moltke szinte azon nyomban útrakelt von Berg főhadnagy társaságában, akit 
azonban ugyanúgy nem említ meg leveleiben, miként azokat a személyeket sem, 
akiktől rendkívül alapos információt szerezte. (Csupán annyit tudunk, hogy a két 
porosz katonatiszt alaposan ellátta magát ajánlólevelekkel, ezek íróit azonban 
szinte soha, címzettjeit ugyancsak ritkán ismerjük.) Az utasok október 5-én 
Boroszlóból indultak útnak, postakocsival Olmützbe és Brünnön keresztül 
érkeztek Bécsbe, itt kezdődik a Magyarországon át vezető hajó- és szekérút 
leírása. Ez a fejezet végül nem szerepelt a híressé vált Törökország-kötetben, 
amely a szerbiai és havasalföldi élményekkel és tapasztalatokkal indul, de 
Helmuth von Moltke összegyűjtött műveinek első kötetébe természetesen 
belekerült 

Magyarországon tudomásom szerint eleddig csupán Tóth László ismertette egy 
német nyelvű folyóiratban 1941-ben , más említését nem találtam. A szöveg 
néhány részlete elhangzott a kölni Deutshlandfunk magyar nyelvű adásában 1990 
őszén. 

Az alábbi szemelvény a bécsi és a pest-buda-i két hét összefoglalója. A 
vonatkozó szöveget teljes egészében közöljük, csupán jelentéktelen részleteket 
hagytunk el belőle, például az október 10-i naplójegyzetben a Faust burgtheater-
béli előadásán kárhoztatott szövegrontás idézettel illusztrált részletezését, a 
húzásokat azonban jelöljük. 

A KONSTANTINÁPOLYI UTAZÁS NAPLÓJA 
1 2 

Október 70-ének hajnalán érkeztünk meg Bécsbe. Az öreg Stephan még 
sötétbe burkolódzott: mi pedig az Arany Bárányban szálltunk meg és nyomban 
nyugovóra tértünk. 

8 Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839- E. S. Mittler & Sohn, 
Berlin, 1841. (s utóbb számos új kiadásban). A mű belekerült Helmuth von Moltke írásai gyűjteményes kiadásának 
VIII. kötetébe: Gesammelte Schriften und Denkwürdigkeiten des General-Feldmarschalls Grafen Helmuth von Moltke 
(1876-tól számos kiadás). 

Néhány további kiadás: Briefe aus der Türkei. Aus Helmuth von Moltkes Briefen über Zustände und 
Begebenheiten in der Türkei. Berlin, 1923; Briefe über Zustände und Begebenheiten is der Türkei aus den Jahren 
1835 bis 1839. München, 1927; Briefe aus der Türkei. München, 1938. és 1942.; Briefe über Zustände und 
Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839. Köln, 1968.; Unter dem Halbmond. Erlebnisse in der 
alten Türkei 1835-1839. Tübingen und Basel, 1979. 

9 A törökországi inštruktori tevékenységet jutalmazta Moltke egyik legmagasabb porosz kitüntetése, a Pour le 
mérite 1840-ben adományozott lovagi fokozata 

10 Von Berg báró, aki ekkor az 1. gárda-gyalogezred főhadnagya, Konstantinápolyig utazott együtt Moltkéval, 
ott elváltak útjaik. 

11 Gesammelte Schriften und Denkwürdigkeiten des General-Feldmarschalls Grafen Helmuth von Moltke. Erster 
Band: Zur Lebensgeschichte. Berlin, 18922. 103- skk. o. 

12 Tóth, Ladislaus: Moltke in Ungarn. In: Ungarn. Monatsschrift für deutsch-ungarischen Kulturaustausch der 
Ungarisch-Deutschen Gesellschaft. Budapest-Leipzig (Lipcse). Dezemberheft 1941. 719-726. o. 

13 A Stephansdom, a Szent István-dóm. 
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Első utunk a Sťephänhoz vezetett. Az épület nekem sokkal jobban tetszik, mint 
a strassburgi székesegyház. A templombelső lenyűgöző. Sötétbarna tónus ural 
mindent, aminek hatására a sok szobor, zászló, oltár, kép és lámpa dacára sem 
nyomulnak zavaróan előtérbe a részletek. A Stephan az idegen számára pótol
hatatlan. Bécsben ugyanannyi kapun és udvaron kell átjárni, mint ahány utcán. A 
házak magasak, a sikátorok szűkek és emberekkel zsúfoltak, járda nincs, a csa
torna az úttest közepén. Ehhez képest egyetlen kocsi sem hajt másként, csak 
olyan sebes ügetésben, amilyet a széles, sivár berlini utcákon rendőrhatóságilag 
szabályellenesen gyorsnak minősítenének. Minden pillanatban felhangzik a fiá
keresek elnyújtott „ió!"-ja közvetlenül a járókelők háta mögött, s a szinte hang
talan fogat már el is száguldott a házsor mellett a szép kövezeten. Még így is 
inkább aggódtam, hogy mi gázolunk el valakit, mithogy bennünket gázolnának 
el. - Mindamellett a valóban pompás üzletek olyannyira lekötik a gyalogos 
figyelmét, hogy igen hamar eltéved. Ám csak föl kell pillantanod a következő 
sarkon, s a Stephan karcsú tornya már meg is mutatja a helyes útirányt, vagy csak 
egyszerűen magához int, hogy aztán vándorlásra ösztönözzön. 

Megmásztuk a Stephant. Aki nem hajlamos a szédülésre, az a hegyes homok
kőcsúcs legmagasabb nyílásából kikúszhat a toronygomb peremére is, akkor 
olyan szabad kilátása nyílik, amilyen a torony egyetlen pontjáról sem kínálkozik, 
beleértve Starhemberg székét. A Sömmeringet és a Schneeberget már hó födte. 
Csodálatos a szép nagy város és a Kopasz-hegység látványa. 

Este a Burgtheaterban: a Faust; nagyon jó előadás, de nemcsak nagyon 
megkurtítva, a szövegromlás is rengeteg. (...) 

Október 14. Bécs már csak azért is szebb, mint Berlin, mert az utcái kanyar
gósak. A girbe-gurba utcák sokkal szebbek, mint az egyenesek. Az előbbiekben 
mindig látható egy-két ház homlokzata, az utóbbiakban viszont minden épületből 
csak egy rövid darabka látszik. A világ leghosszabb nyílegyenes utcája alighanem 
a berlini Friedrichstraße, de mennyivel szebb a frankfurti Zeil vagy a génuai 
Stráda Balbi és a Novissima, a magdeburgi Breiter Weg vagy a bécsi Herrengasse. 
A szögletes utcáktól felszabdalt városokat egy-egy hatalmasság akarata hívta élet
re, s az ő szeszélye uniformizálta. A történelmi hagyományokkal rendelkező 
városokban ezzel szemben az igények határozták meg az alaprajzot. A kikötő, a 
folyó, a hegy, s rajta az erősség, a hadiút diktálta a törvényt. Lehet, hogy az ilyen 
városok szűkösek, sötétek, kényelmetlenek, mégis inkább az ember kedvére 
valók. A legörömtelenebbek Berlin apró másolatai, Neu-Ruppin, Mannheim vagy 
akár Karlsruhe, ahol az összes háznak ferde a sarka, hogy a kastélyból minden 
sivár utcát be lehessen látni. Berlin utcái lehetnek mégoly kényelmesek, 
egészségesek, célszerűek, mégsem szépek, mert egyenesek. 

Pest, október 20. Vasárnap, 18-án reggel elindultunk ahhoz a yachthajóhoz, 
melynek Pozsonyba kellett vinnie bennünket. Épp akkor értem el a járművet, 

14 Ernst Rüdiger von Starhemberg gróf, császári generális, utóbb az Udvari Haditanács elnöke, Bécs l683-i török 
ostroma idején a védelem parancsnoka 
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amikor ël akarták taszítani a parttól. Szerencsétlenségemre visszatartottam, amíg a 
holmink megérkezett. A társaság 12 főből állott, köztük angolok, mint az magától 
értetődik; olyanok ők, mint az ételben a só, még ha nem fűszerezik is mindig 
igazán a társaságot. Ahogy a zsidók minden országban ott élnek, ők minden 
országot beutaznak. - Szerencsésen becsurogtunk a lánchíd alatt a Prater mentén 
a Duna fő folyamába; igaz, néhányszor a parthoz csapódtunk, de nem törődtünk 
vele. Az örömnek azonban rövidesen vége szakadt. A szél fölerősödött, mi meg 
hamarosan megfeneklettünk, két mérfölddel Bécs alatt. A hajómester a leg
nagyobb szamár volt, akit valaha is láttam, a legénység egy szolgából és egy 
bécsi utcagyerekből állott. 

Miután órákig áztunk, fáztunk és éheztünk, végre hoztak két embert a közeli 
faluból, ám a hajó kiszabadítására irányuló minden igyekezetünk hiábavalónak 
bizonyult, mert a szélvihar visszasodort bennünket a zátonyra. Már három óra is 
elmúlt, reges rég Pozsonyban kellett volna lennünk. Végül elszántuk magunkat a 
jármű elhagyására, iszákunkat a vállunkra vettük és a szakadó esőben átgázol
tunk a vizes réteken a legközelebbi falu irányába, amelytől azonban a Duna két 
kisebb ága választott el bennünket. Éhesen, fáradtan és lucskosan érkeztünk, le
hajtottuk egy icce bort, a tomboló viharban s az eső és a hó kevéssé szerencsés 
keverékében egy parasztszekéren zötykölődtünk el a legközelebbi állomásig, 
ahol egy pocsék, nyitott postakocsit igen drágán megfizettettek velünk, hogy este 
11-kor félholtan, de jó hangulatban Pozsonyba érjünk. Mais aussi qu'allions nous 
faire dans cette galère. 

Néhány órai alvás után 19-én hajnali ötkor már gőzhajóra is szálltunk. Ott talál
tuk Albion fiait, amúgy senkit tegnapi társaságunkból. Isten tudja, mi lett velük, 
egyikük egészen Pestig előre kifizette az utazást. A „Pannónia" 36 lóerős kis hajó, 
jó és kellemes berendezéssel, konyháját merem ajánlani, árai olcsók. A pogyász 
behajózásánál a sötétben nagy volt a tolongás és a zűrzavar. Amint derengeni 
kezdett, elindultunk. A pozsonyi várnak csak a körvonalait tudtuk kivenni (...) 
Hamarosan lapossá vált a part, füzek és nyárfák nőtték be, igencsak egyhangúan. 
Közben zuhogott az eső és nagyon hideg volt. A mi tegnapi kalandunkhoz ha
sonló élményre van szükség ahhoz, hogy az ember kellőképpen méltányolja a 
gőzhajón való utazás kényelmét. Kellemesen elnyújtóztam egy kanapén, s a kis
ujjamat sem mozdítottam. Csevegéssel és a német vámegylet újabb megtárgya
lásával telt az idő. A fekete szemű és bajszú magyarok whisteztek, vagy hatalmas 
bundáikba burkolódzva föl alá járkáltak, az angolok együtt gubbasztottak és 
sakkoztak. 

Amikor besötétedett, magam is a kajütbe mentem és sakkoztam. Fél nyolckor 
érkeztünk meg Pestre. Egészen sötét volt, vihar és eső, a két part fényein kívül 
semmit sem lehetett látni. 14 óra alatt minden különösebb akadály nélkül akkora 

15 ,JDe hát mit is keresünk ezen a gályán?" (francia) Utalás Molière Scapin furfangjai című darabjának 
szállóigévé vált mondatára. 

16 A Zollverein, a német államok többségének porosz vezetésű vámegylete egy évvel korábban, 1834-ben 
alakult, de az 1835-ös esztendőben is az érdeklődés középpontjában állt, melyik fejedelemség csatlakozik hozzá, s 
melyik nem. 
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utat tettünk meg, amely a szárazföldön 14 posTaTáTIömásnak, a folyón pedig 35-
40 mérföldnekjelel meg. 

Pest, október 21. Tegnap reggel, miután egy pompás ágy, matrac és selymes 
takaró segítségével teljességgel felfrissültem, s a holmimat is elhozattam a gőzha
jóról, sétálni Indultunk a városba, ahol is chemin faisanr nagy mennyiségű 
gyönyörű szőlőt faltam föl. Pompás kilátás kínálkozik, ha az ember a Duna bal 
partján a Gellért-heggyel szemben fölfelé tekint. Baloldalt festői mésztufa formái
val a Gellérthegy, melyet a csillagda koronáz. A Dunára csaknem függőleges ez a 
különösen hasadozott szikla, aligha hagy helyet a parton az útnak és a rá 
támaszkodó házaknak. Az északi hegyoldalt a régi, népes rácváros borítja, fekete 
tetejű, kicsiny, fehér házaival. Tovább a folyó mellett fölfelé ott magasodik mere
dek, de alacsonyabb sziklákon a budai vár, ezt a főherceg nádor pompás palotája 
uralja, amelyet VI. Károly Corvin Mátyás egykori vára helyére építtetett. A Duna 
fölötti sziklás hegyoldalt teraszos kertek törik meg. A fenséges folyó mentén 
feljebb haladva az elővárosok fehértornyos házai látszanak, melyeket jól kiemel a 
szőlőskertekkel borított hegyek sötét karéja. Ott érik a finom budai bor. A folyam 
közepén a magas fákkal benőtt Margit- vagy Palatínus-szigetek úsznak. Jobbkéz 
felől a pesti Duna-parton a mágnások szebbnél szebb palotái emelkednek, a 
kaszinó, a színház és a dunai fürdő, meglepően pompás façade. Végre kezet is 
nyújt a két testvérváros a folyó fölött. Egy 42 pontonon nyugvó, 700 könyök 
hosszúságú hajóhíd köti össze a jobb part 30 000 lakóját a balparti 70 000-rel. 
Buda, a régi székváros elbűvölő környezetben fekszik, de belül sivár; a teljesen 
sík, bájtalan tájékon elterülő Pest ezzel szemben életteli és mozgalmas. Az egész 
együtt oly festői képet nyújt, mint kevés város a világon. 

Este a színházban. Az épület nagyon nagy, a színpad 51 láb széles. Páholyai 
olasz mintára zártak; homályos, hideg, rossz akusztikájú, de nagyon látogatott. A 
közönség szemlátomást a leghálásabbak közül való. Egy nagyon rossz táncosnő 
lépett föl. Mivel úgy álltam, hogy beláttam a kulisszák mögé, meglepetéssel vet
tem észre, hogy közvetlenül fellépés előtt egy entrechâr közben keresztet 
vetett. E pantomimikus ima szavakra lefordítva különösen hangzanék. 

Buda már a rómaiak alatt híres volt meleg forrásairól, s a törökök, akik nem 
maradtak el tőlük a fürdőzés szeretetében, karban is tartották e forrásokat. A 
Gellérthegy tövében fekvő Rudas-fürdő rotundája nyolc pilléren áll egy nagy 
medence fölött, ebbe 30 Réaumur fokos víz ömlik bele buzogva. Itt férfiak és 
asszonyok, lányok és gyerekek fürödtek a legnagyobb összevisszaságban. Csak
hogy mindössze egy-két homályos fénycsóva szűrődik át a boltozat néhány 
nyílásán, a vízgőz pedig decens fátylat borít az egészre. Egy úgynevezett ext
rafürdőt ajánlottak nekem, négyzetes, 10 lépésnyi medencében. Finom, meleg, 
kristálytiszta vízzel töltötték meg, egészen a pereméig, mind a négy oldalán 
széles kőlépcsők vezettek bele. Soha ilyen jóleső fürdőben még nem volt részem. 

17 Útközben (francia) 
18 Habsburg VI.Károly német-római császár (1711-1740) és ugyané néven III. Károly magyar király (1712-1740) 
19 Bokázás a levegőben (francia) 
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- A Császár-fürdő mellett egy tó terüFel, meleg vizét teljesen elborítják a 
lótuszok. A közeli malmok gőzölögnek az őket hajtó víztől. 

Lengyelország bukása óta már csak Magyarországon találni tisztán nemesi ural
mat Európában. Angliában a születési és vagyoni arisztokrácia egymás mellett 
létezik. Az utóbbi szorosan kötődik az előbbihez, ám magának is biztosít politikai 
jogokat; az érdemek és a tehetség arisztokráciája előtt pedig szabad az út. 
Magyarországon csakis a születés nyújt jogokat. A nemesemberen kívül senkinek 
nincs politikai állása, csak ő rendelkezhet földbirtokkal, vehet részt a népképvise
letben, viszont mentes minden közvetlen adó alól. A magyar nemesség valójában 
maga az egész magyar nemzet, ugyanaz a nép amelyik 900 éve Ázsiából jött, s a 
fegyverek erejével - akkoriban az egyetlen nemzetközi jogon - meghódította az 
országot. Pannónia népei már régen szolgaságban éltek, s 500 éven át csak uraik 
cserélődtek, mivel hazájuk a népvándorlás hídját képezte. A magyar nemesség 
nemcsak meghódította, meg is védte kardjával az országot, s így mai helyzete, 
bármennyire elkülönül is a többi osztálytól, eredete szerint jogilag megalapozott, 
s más népek mércéjével nem mérhető. De mit tartsunk egy jogról, mely a római 
birodalom összeomlásának idejéből nyúlik át a gőzhajók, a hitelintézetek, a had
kötelezettség, a szövőgépek és a gyorssajtó, az alkotmányok és a reformok 
korába? 

Napjaink magyar nemességénél a javak elosztásának szélsőségei figyelhetők 
meg. Egyes tagjai nagyon gazdagok, talán a leggazdagabbak Európában. A 
számítások szerint tíz magyar család birtokolja az ország egyhatodát, vagyis mint
egy 1000 négyzetmérföldet. A túlnyomó többség ezzel szemben rendkívül 
szegény. Bocskoros nemesség a gyakorta használt elnevezésük, mivel arra sincs 
módjuk, hogy csizmát vegyenek. A magyarok saját írói nem sok jót mondanak e 
kisnemesség dicséretére, nyersként, önteltként, restként és műveletlenként 
jellemzik, mivel legalább a felük sem írni, sem olvasni nem tud. És mégis 
egyedül ezeknek az embereknek a kezében van a helyi és az országos tiszt
ségviselők megválasztása, továbbá az adók megszavazása, mely adók persze őket 
n felállítása óta e nemesség a kardot is 
kiadta a kezéből, mely vereség talán a mohácsinál is nagyobb. A hadsereget a 
parasztságból toborozzák, s a parasztságnak is kell eltartania, miként a paraszt 
építi az utat és fizeti az útvámot. (A pesti hídon a tisztességesen öltözött emberek 
nem fizetnek, a parasztok ellenben igen, pedig talán a fordítottja volna illendő. 
Tervezik, hogy kőhidat építenek, melyhez adva volna az építőanyag, de arról 
folyik a vita, fizessen-e a nemesség hídvámot. {Moltke lábjegyzeté) 

A nemesemberek hadrakelése tehát igencsak ritkává lett. Épp századunk vi
haraiban került rá sor, de háromszor is csak akkor gyűlt össze az inszurrekció, 
mire a békét megkötötték, de legalábbis eldőlt a háború, negyedszer sem futotta 

Ol 

nagyobb teljesítményre, mint a győri csata , amelyik nem éppen a legheveseb-

20 Moltke ezt a kifejezést írja magyarul. Pa. általam használt kiadás (vö. 11. jegyzet) mindazonáltal így szedi: 
Bocs koros memesséy. 

21 Moltke az 1809 júniusi Győr melletti csatára utal, ebben az Eugène Beauharnais itáliai alkirály vezényelte 
francia sereg megverte a János főherceg parancsnoksága alatti császári-királyi sereget, amelyben mintegy 21 ezer fő 
magyar nemesi fölkelő is szolgált. 
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bek közé tartozik. Ráadásul a magyar nemesség nem volt hajlandó az ország 
határain kívül harcolni. Ezáltal a nemzet minden jogot birtokló egytizedének tu
lajdonképpeni állami küldetése igencsak kétségessé vált. 

Annak idején, amikor Magyarország a mohácsi csatában elveszítette nemessége 
virágát és utolsó királyát, olyan helyzetbe került, mint a szorongatott szűzleány, 
aki választhat, hogy nem szeretett kérőjének mondjon-e igent, vagy annak, hogy 
ellenségei erőszakolják meg. Félig-meddig vonakodva adta meg magát 
Ausztriának, de a házasság kezdettől fogva nem volt boldog. Kölcsönös volt a bi
zalmatlanság, sok a családi civakodás, s mindez nem maradt meg a szóváltás és a 
panasz szintjén, erőszakos viszály és vérontás ásta alá a viszonyt. Annyira 
súlyossá vált a békétlenség, hogy Magyarország a legkomolyabban elszánta 
magát a frigy végleges felbontására, akár azon az áron, hogy a konstantinápolyi 
nagyúr karjaiba vesse magát. Tán maga Ausztria sem bánta, hogy a hitetlenek 
parancsolnak házának egyik felében, mert így nyugtalan és zabolázhatatlan 
hitvestársa is tehetetlenné vált. - S ha aztán később a feledés fátylát borították is 
a viszonyra, s a belső békétlenség rejtve marad a világ szeme elől, a gyűlölködés 
titokban folytatódik. Csak vonakodva járul hozzá a kedvetlen Hungária a közös 
háztartás költségeihez, teljes vagyonmegosztásra törekszik, s a legkevésbé sem 
hajlandó arra, hogy férje nyelvét beszélje. Mindenekelőtt büszkén duzzogva 
visszavonul, a legszívesebben minden javaslatra nemet mond attól való 
félelmében, hogy ősi jogait kell föladnia, pénzét pedig inkább kihasználatlanul 
őrizgeti, semmint hogy olyan vállalkozásba fektesse, melyeknek felvirágzása 
önkényes törvényektől függene. 

Bizony szembeötlő eme évszázados viszály egy nemesszívű nép s olyan ural
kodók sora között, akikben Ausztria jótevőit tiszteli, kik mindnyájan mintaszerű 
derekassággal rendelkeztek, némelyikük pedig kitűnő uralkodói tehetséggel is. 
Akárhogyan is, a lényeg mindenesetre az, hogy az osztrák kormányzatnak 
hathatósan törekednie kellett, sőt, elkerülhetetlenül rákényszerült Magyarország 
belviszonyainak átalakítására, aminek megakadályozása a kiváltságos osztálynak 
hatalmában és érdekében áll. Ettül eltekintve a kormánynak magában a nemzet
ben nem kell ellensúllyal számolnia. Ha egy kereskedelem létéhez egyáltalán 
ipar, utak, postaállomások, hitelügy, kikötők, raktárak és közbiztonság kívánatos, 
akkor elmondható, hogy Magyarországon mindez jelenleg még hiányzik. Egyetlen 
útpálya töri meg a végtelen síkságokat, mocsarakat és erdőket: a nemrégiben 
létesült dunai gőzhajózás. 

A joggal kis Európának nevezett Magyarország a gyarmatárukon kívül megter
meli a minden európai igény kielégítéséhez szükséges alapanyagokat, de egyi
küket sem dolgozza föl. Kiviteli vámot fizet Ausztria számára földjének oda kivitt 
nyersanyagaiért, s aztán nemcsak a német gyárosnak fizet munkájáért, hanem 
Ausztriának is a behozatalért, valamint még egy behozatali vámot 
Magyarországon, és mindezért a sok pénzért olyan gyártmányokhoz jut hozzá, 
amelyek saját olcsón eladott nyersanyagaiból készültek. Lehet-e nyomósabb 
késztetés a hazai ipar követelésére? 
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A középosztály Magyarországon teljességgel hiányzik, s könnyen felmérhető, 
mily kevéssé képes a függőségben levő paraszt a kormányzat- intézkedéseit és 
céljait méltányolni. 

Sorsszerű, hogy épp abban a korban, midőn a reformok veszélye mélyen 
érezhető, mégis annyi nép kényszerül óhatatlanul reformokra. Nagyjaink haj
landósága megvan, de még az úgynevezett második, azaz kisnemesség4s kész ál
dozatokra, kiváltképp, ha ezeket adókötelezettség, egyenjogúság stb. nevek alatt 
kell meghoznia. A nekibuzdulás általános, mégsem történt sok. Sehol sem szem-
beszökőbbek a nemzeti megélénkülés kezdeményei, mint Pest felvirágzásában és 
növekedésében. 

Magyarországnak mindig is az a sors jutott, hogy a civilizáció és a barbárság 
vízválasztója legyen. Mennyi nép árja özönlött síkságain az oly sokáig ellenálló 
Róma ellen! Amikor aztán a caesarok impériuma összeomlott, Pannónia hama
rosan a kalifák még nagyobb birodalmának esett áldozatául, megint csak 
határvidékké vált, ahol az iszlám és a kereszténység vívta élet-halál harcát, míg 
végül e harc elült, s az egységében helyreállított Magyarország mindmáig 
túlnyomórészt a német kultúra befolyása alatt áll. ( [...] Itt küzdött meg a phalanx 
a szkíta lovassereggel, s a szpáhi a keresztény lovaggal. [Moltke jegyzetéi). Mind
eme állapotnak sok tárgyi nyomát láthatjuk. A magyar nyelv a régi világ majd 
minden alapnyelvének a keveréke, a fővárosban azonban csaknem teljesen 
kiszorította a német. Pesten még a közemberek is németül beszélnek. A 
magyarok azonban a meleg forrásokban fürödnek itt, amelyeket még a rómaiak 
fedeztek föl, föléjük pedig a törökök'építettek boltozatos kupolát. Egy szentéletű 
dervis síremléke háborítatlanul áll a Szent Istvánnal szemben , az Erzsébet
apácák temploma pedig egy hajdani mecset alapjaira épült. A rómaiak országútja 
ma is megvan, elvezet Tolna megyébe, s napjainkig e vidékek legfontosabb 
összekötő útvonala. A Duna minden árhulláma római emlékeket vet partra, azon 
dombok lábai elé, amelyeken török őrtornyok magasodtak, most-pedig a jnagyar 
ama szőlőt műveli, amelyet még Probus császár és Attila is megóvott, s ame
lyek tövében ma a gőzhajó pöfög. Ma is hordják a parasztok azt a durva, fehér, 
bő köpenyt és szandált, amelyben a dákok Traianus oszlopán láthatók, a 
széles, ráncos török gatyát, s a nagy kalapot, mely csak az övék, s azt a barna 
arcszínt láttatja, amelyet őseik ismeretlen ázsiai hazájukból hoztak magukkal. 
Buda erődítménye ma is olyan, mint 1686-ban, amikor a lotharingiai herceg 
visszavette a töröktől, e másfél évszázad alatt ugyanabból a vörösmárvány 
ciszternából nyeri a vizét, amely mellett ma egy olasz ezred katonái állnak 
őrséget. Micsoda fordulata a dolgoknak: olaszok! Ugyanazon rómaiak unokái, 
akik e földön hajdanában Acincum települését alapították. 

Elég is ennyi megemlékezés azon korszakokra, melyek oly véres nyomot 
hagytak maguk után. De a népek, a felekezetek, a szokások és a nyelvek minő 

22 Moltke vélhetőleg Gül Baba türbéjére és a budavári Nagyboldogasszony-templomra gondol 
23 Probus római császár, uralkodott Kr. u. 276-282-ig 
24 Attila hun király, meghalt Kr. u. 451-ban 
25 Traianus római császár, uralkodott Kr. u. 98-117-ig 
2ó Lotharingiai Károly herceg Buda 1686-i visszavételekor a keresztény seregek főparancsnoka volt 
27 Moltke tollhibája: természetesen Aquincumról van szó 
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keveredése tapasztalható ma is, milyen különbözőség a szlávok és a magyarok, a 
németek, az oláhok, a zsidók és a cigányok életmódja között. A katolikus és a 
görög kultuszt élesen elkülönülve láthatjuk, ettől elválik a protestáns hit, a zsi
nagóga szemközt áll a templommal és a mecsettel. A nép java ellentétes a ne
mességével, a mágnások óhajai pedig ugyancsak eltérnek a kisnemesekétől. És a 
legmagasabb szinten is: mennyire különbözik Ausztria tartományainak érdeke a 
magyar királyságétól. Ennyi vitás elemet kellene összhangba hozni, ennyi 
akadályt leküzdeni és ennyi ellentmondást kiegyenlíteni - ez a hatalmas munka a 
pozsonyi rendi gyűlésre vár. 

Október 24. A „Franz I." nagy hajó kis gépezettel. 150 láb hosszú és sokkal 
szélesebb, mint bármelyik rajnai jármű. A gépe mégis csak 60 lóerős. 24 lóval 
többje van tehát, mint a „Pannoniá"-nak, az azonban sokkal kisebb, nem olyan 
mély merülésű és csinosabban van berendezve. A kapitányunk rajnavidéki, a 
gépész angol, a szakács olasz, a kormányos magyar, a személyzet meg csupa 
disznó. Már a fedélzeti konyha is visszataszító. A hajón utazik két amerikai, több 

28 
szerb, egy svájci, egy római szerzetes, egy porosz gárdatiszt , egy macedóniai 
görög és hamburgi, meg bukaresti kereskedők. 

Pesttől kezdve az út nagyon egyforma, a jobbpart többnyira lapos s csak he
lyenként mutat kimosott homok- és agyagpadokat, a balpart viszont teljességgel 
sík, sehol sem bontja meg akárcsak a legkisebb domb. A szigeteket és a sík par
tot fehérnyárfák és fűzek borítják, tölgyeket csak ritkán látni. A fák között hatal
mas gulyák legelnek, kivétel nélkül minden marhának óriási, erős szarva van. 
Nagy ritkán bukkan csak föl egy-egy helység, tisztán fehérre meszelt falú kis 
házakkal, kecses tornyú, tekintélyes templommal. A parton tucatszámra állnak a 
vízimalmok. 

A Buka (?) torkolatától kezdve meredek, részben csekély nagyságú magaslatok 
uralják a folyam jobbpartját; zamatos bort termő szőlőskertek borítják e hegyeket, 
ameddig csak a szem ellát. Pétervárad tájékán aztán a táj nagyon széppé válik. Az 
erőd rendkívül festői; egy szikla tetején álló felső vár rejti a laktanyákat és a 
vízforrást nyújtó ciszternát, amelyben a Dunáig le lehet ereszkedni. Alant pedig, a 
hegy lábánál, a Duna habjaitól körülölelve fekszik a város. Erődfalak veszik 
körül, ez a magyar Gibraltár. 

A Tisza torkolatával szemben néhány, a folyam vize által kivájt szépséges 
mésztufaszikla magasodik. Innentől kezdve megszakítás nélkül egészen Belgrádig 
40-50 láb magas, csaknem mindenütt függőleges sziklafal emelkedik a jobbpar
ton, csak itt-ott töri meg egy-egy, a folyóhoz vezető mély hasadék. Több mérföld 
hosszan két párhuzamos sötét vízszintes csík látható ezen a sziklafalon, amelyek 
vélhetőleg az árszint állásának két korábbi időszakára emlékeztetnek Az egyik 15, 
a másik 30 lábbal magasabban húzódik a jelenlegi vízszint fölött. Azt beszélik, 
hogy az egész mocsaras vidék, amelyen jelenleg a Temes átfolyik, valaha hatal
mas tó volt, amelyet csak a Vaskapu lefolyásának kiszélesítése nyomán sikerült 
kiszárítani. 

28 Ez az egyetlen alkalom, hogy Moltke közvetlenül utal útitársára, von Berg főhadnagyra 

— 105 — 



Belgrád távolról sem nyújt olyan szép látványt, mint Pétervárad, amellyel pedig 
fekvése sok hasonlóságot mutat. Jobbkéz felől Zimony látható, egy nem túl mu
tatós helység, alacsony fekvésű és palánk veszi körül, mert szerződés szerint nem 
lehetnek kőfalai. Kissé tovább, a Száva túlpartján egy magaslaton emelkedik 
maga Belgrád, a fehér város erődítménye. Az osztrákok által régebben épített rak
tárépületek, a pasa lakása előrenyúló tetejével, néhány ház és torony mutatkozik 
csupán a városfalak fölött. Az erőd lábánál, a Duna közelében emelkedik a sóha
jok tornya, ne boje sic (azaz ne félj), egy régi nyolcszögletű épület, amelyben 
sokan bűnhődtek gonosztetteikért. A háttérben magasodik az Avala-hegy, mons 
aureus. Csak amikor már elhaladtunk az erőd mellettt, pillanthatjuk meg a jelen
téktelen házak tömegét, fölöttük a mintegy tíz-tízenkét minaretet és néhány ku
polát. A bánsági határőrvidék a balparton teljesen egyhangú és sík. Milyen nyo
morúságos látványt nyújt a szerb part! Ilyen rossz emberi lakhelyet nem találni 
Lengyelországban sem, s a brandenburgi parasztházak is valóságos paloták ezek
kel a kunyhókkal összehasonlítva, pedig sokkal rosszabbak, mint a 
magyarországiak. Az itteniek igen kicsinyek, vályogból épültek és zsúpfedelesek, 
egy ajtajuk és egy ablakuk van, s minden rendszer nélküli összevisszaságban áll
nak. Utcákat nem is találunk, a falvak körül máris a vadon kezdődik, alacsony 
bozótossal. Csak kis foltokban látni kukoricaföldeket, éppen akkorákat, amennyi 
egy családnak elegendő, hogy éhen ne haljon. A szőlőművelés csaknem teljesen 
megszűnt. 

29 Az október 25-i följegyzés további hajóút leírását tartalmazza a Vaskapun át, ahol Moltke figyelmét különösen 
lekötik ama robbantások nyomai, amelyekkel „Széchenyi gróf utat tör, hogy összeköttetést teremtsen a Havasalföld 
és a Bánság között és megkönnyítse a fölfelé való gőzhajózást". Ugyanezen a napon Bukarestben keltezi a 
törökországi levelek első fejezetét. Ez utóbbi részben szó szerint megegyezik szemelvényünk folytatásával, amely a 
Konstantinápolyig tartó út leírását tartalmazza, s olykor vezérszavakra szorítkozik csupán, illetve a balkáni török 
hadsereg állapotát elemzi. 
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NYARADY GABOR 

ELFELEJTETT ÍRÁS BEM TÁBORNOK ERDÉLYI HADMŰVELETEIRŐL 

A tábornok ellőtt ujja 

A kolozsvári Magyar Polgár 1882. január 21-i számában tárca jelent meg ezzel 
a címmel: A magyar szabadságharc egy elfelejtett epizódja szonettben. „Nem 
csoda - írja az M.H. szignójú szerző - , hogy az 1849-ki mozgalmas napokban 
senki sem vett észre nálunk egy akkor keletkezett német szonettet, melynek szer
zője a derék Minckovitz János, lipcsei egyetemi tanár (helyesen: Johannes Minck-
witz, lengyel származású filológus és műfordító, 186l-től professzor Lipcsében), 
ki most már agg kora miatt nem tart többé felolvasásokat. Éppen ezekben a 
napokban ünnepli 70. születésnapját. A Bem tábornokra vonatkozó költeményt 
íme közöljük Farnos D. tanárjelölt magyar fordításában, ki szíves volt kéziratát 
nekünk átadni. 

Egy lengyel ujj temetése 

Testvérek - harsogá Kossuth - , vitézek, 
Hazánk szabadságáért harcolók; 
Legyen vidám és bútlan arcotok, 
Hogy e koporsó mellé felgyűlétek. 

Könyörögjetek a harcok istenének, 
Míg a holtat temetni indulok, 
Bú nélkül, férfi-szívvel váljatok, 
S hadd zúgjon újra rá a harci ének! 

Hiszen mit rejt e kis koporsó mélye: 
Csak egy piciny, de ám vitézi hulla, 
Kinek kardként folyt el vére. 

A muszkagyőző Bemnek csak egy része, 
Ahogy orosz golyótól földre hulla, 
A hősnek csak egy elhalt hősi ujja. 

Jóllehet magát az eseményt, melyre e költemény céloz, rég elfelejtette az 1848-
49-i generatió, talán még Kossuth sem említi emlékeiben, de éppen azért nem árt 
idejekorán felvetni a kérdést: vajon mennyi igaz ebben a valóban költői történet
ben, mely a német költő mesteri rímei nélkül is merőben költői maradna". 

Bizonyára azt várták a Magyar Polgár szerkesztői, hogy a felhívás nagy 
visszhangot kelt, és sokakat szólásra bír, már csak a hiúság okán is. Nem így 

1 Mikó Imre Brassai-életrajzában - Az utolsó erdélyi polihisztor, Kriterion 1971, 68-69.1. - azt állítja, hogy 
Adam Mickiewitznek, a lengyel forradalmár költőnek is van Bem tábornok ellőtt ujjáról egy verse, ezt Brassai Sámuel 
ültette át magyarra, fordítása azonban csak halála után, 1909-ben jelent meg a Kolozsvári Kossuth Naptár hasábjain. 
Tévedés, névtévesztésról van szó. A Kossuth Naptár hibásan Minkiewitznek írta Johannes Minckwitz (1812-1885) 
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történt. Egyik hét múlt a másik után - és semmi. Végre a február 16-i lapszámban 
közölhették az egyetlen választ „Egy volt honvédtől". 

„A Magyar Polgár egyik közelebbi számában megjelent tárcacikk folytán a t. 
szerkesztőség által a még élő tanúkhoz s a körülményeket ismerőkhöz felhívás 
volt intézve egy bizonyos 1849-ben történt ismeretes epizód felderítése iránt. 
Mind vártam, hogy valaki e részben nyilatkozni fog, mert többeket ismerek, kik 
ezen actusnál jelen voltak, s akik a körülményekkel szintén ismerősök. Miután 
azonban ez, várakozásom ellenére, nem történt, indíttatva érzem magamat tollat 
fogni, s a felvilágosítást megadni." 

A szerző ezután a vízaknai csata (1849. február 4.) elvesztését követő 
eseményeket részletezi, leírja a visszavonulást Szászsebesre, ahonnan Bem 
maroknyi serege csak ügyes manőverrel és óriási szerencsével tudott a sokszoros 
osztrák túlerő elől kitérni, s eljutni Szászvárosba. Itt fegyveres erővel kellett a 
bevonulást kierőszakolnia, mert románok és szászok nem akarták a városba 
beengedni a kis csapatot, sőt a harangokat félreverve, fegyveresen ellenszegültek; 
az előző napon már egy sebesültszállítmányt is elüldöztek, s kíséretéből két 
huszárt levágtak. 

,A kérdéses epizód Szászvároson történt - folytatja »volt honvéd« a részleteket 
aprólékosan ismerő szemtanú hiteles hangján - , hol Bem tábornok kimerült s 
annyira leolvadott seregével február 9-én a reggeli órákban a város előtt 
megjelenő osztrák sereggel csatába ereszkedett, melynek kimenetele - tekintve a 
magyar sereg csekély számát s még meglévő két ágyúját, szemben a 40 ágyúval 
rendelkező, tíz-tizenegy ezernyi osztrák sereggel - kétes nem lehetett. 

klasszika-filológus professzor nevét, ez vezette félre a Brassai-életrajz íróját. A vers azonos a Magyar 
Polgárban 1882-ben közölt szonettel, más fordításban. így hangzik: 

Egy lengyel ujjának temetésekor 

Polgárok! - így kiált Kossuth Lajos -
Hívom hazánk szabad vitézeit: 
Mindenki e koporsót nézze itt, 
S derült legyen, vidám, ne bánatos. 

Imánk legyen Hadúrhoz ájtatos, 
Míg elviszem a sírnak széléig, 
S keresni a csatának vészeit 
Bú, fájdalom nélkül távozzatok. 

Mi ebben az ezüst ládába' van 
Csupán kicsiny, vitézi ujj ugyan, 
De vére omlott a szabad honért! 

Oroszverő Bem ujja ez, mit ért 
És egy orosz bolond golyó lelőtt... 
Imára egy hős holt ujja előtt! 

A Naptár szerkesztői ehhez még hozzáfűzték azt a képtelen legendát, hogy „Kossuth katonai pompával, ezüst 
ládácskában temettette el Bem ujját", továbbá, hogy „a nagy lengyel költőnek ezt az egykorú versét prózában először 
Brassai Sámuel fordította le, az ő fordítása nyomán, de versekbe szedve közöljük." Tehát nem Mickiewitz és nem 
Brassai műve ez, Brassai talán csak kísérletezett a vers átültetésével, de látva, hogy a Magyar Polgárban valaki 
megelőzte, félretette a nyers szöveget. Mindkét fordítás csak kuriózumnak tekinthető, a legcsekélyebb irodalmi érték 
nélkül. 
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Hogy Bemnek csak két ágyú állott ekkor rendelkezésére, legyen meg
magyarázva azáltal, hogy Besztercén hátrahagyott nyolcat, Medgyesen négyet, 
január 21-én Szebennél leszereltetett három, Vízaknán elveszett tizennégy, 
Kemény Farkas és Inczédy Samu magukkal vittek nyolcat, Kiss Sándor négyet, 
Zsurmayval is visszavonult Medgyes felé tán nyolc, használhatatlanná volt téve 
kettő... 

A két galíciai ezredből egy osztály Bemnek két ágyúja ellen, amely az 
osztrákok előnyomulását gyilkos tüzével fenntartotta, rohamot intézett, s mindkét 
ágyút néhány percre hatalmában vélte. Bem tábornok azonban, ki ezen ponthoz 
nem messze állott, látva ágyúinak veszedelmét, odarohant, s a legelői érkező 
polyák gyalogokat ismeretes lovagló ostorával csapkodni kezdette: »Fort, 
Spitzbuben, die sind meine Kanonen!« (El innen, fickók, ezek az én ágyúim!). Az 
ellen tétovázott, azt lehet gyanítani, hogy Bem fellépése által elkábítva, őt egy 
magasabb rangú osztrák tisztnek vélték, s ezen időt a tüzérek felhasználva fel-
mozdonyoztak, s a két ágyúval elvonultak. Bem utánuk paskolta békés szellemű 
barna paripáját. Ekkor az ellengyalogság sortüzet adott, melyből egy golyó Bem 
tábornok jobb kezén a közép ujját találta. 

Ez az elveszett ujj története... (Bem) kevés idő múlva, Piski és Szászváros 
között, Pad helység végén dr. Szigethy Torda megyei és városi főorvos által, ki a 
Mátyás-huszároknál volt orvosi minőségben alkalmazva, az úton, az üldöző 
osztrákok ágyúinak tüze között, s anélkül, hogy lováról leszállott volna, sebét ki
mosatta, a roncsokat eltávolíttatta és beköttette, egyszersmind karját egy kendővel 
felköttette. Emlékezetesek szavai, miket az amputatió közben mondott: »Sebaj, 
ezen ujjnak soha hasznát nem vettem«. Henzenberger táborkari számvevő tiszt a 
forradalom után meg is nevezte azon egyéniséget, kinek az amputált ujj birtokába 
jutott, de kit már elfelejtettem... Ez történt 1849. február 9-én déltájban, mire 
rögtön kezdetét vette a három napig tartó piski csata, mely változó szerencsével 
vívatott, de február 11-én a magyar seregre nézve fényes eredménnyel vég
ződött". 

Az eset persze több forrásból ismert. Czetz János tábornok, táborkari főnök em
lékezéseiből például (Pest, 1868)- Bem a sebesülése után neki adta át a pa
rancsnokságot (szerinte Bem a kötése láttán sajnálkozó tiszteknek ezt mondta: 
„Minő komédia! Egy haszontalan ujjammal kevesebb van!". Leírja az ujj történetét 
Bauer őrnagy, Bem főhadsegédje is (Pest, 1871). Tehát már a Magyar Polgár tár
cájánál jóval korábban tárgyalta a memoárirodalom, később pedig a ,,volt hon
véd" újra a Magyar Polgár 1882. október 28-i, a Közérdek 1883. május 20-i, a 
Kolozsvári Közlöny 1883. június 15-i számában, s azután minden számottevő, 
Bem tábornok erdélyi hadjáratáról szóló történeti munka, legutóbb Kovács Endre: 
Bem a magyar szabadságharcban című művében (Zrínyi, 1979). A kisebb ellent
mondások (például hogy kettő, négy vagy öt ágyúja volt-e Bemnek Szászváros
nál) feloldása mellékvágányra terelne bennünket, s azzal sem érdemes foglalkoz
nunk, hogy a vers tévesen orosz golyót említ. 

Annál fontosabb viszont az a szabadságharc témakörébe vágó tengernyi szaki
rodalomban eddig teljesen mellőzött, észrevétlen maradt tény, hogy a hős tábor
nok sebesülésére emlékeztető szonett és felhívás apropójából az idézett válasszal 
egész kötetre, összesen 15-20 ív terjedelemre becsülhető cikksorozat kezdődött 
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az erdélyi hadjáratról a Magyar Polgárban, folytatódott a Kolozsvári Közlönyben, 
majd a nagyenyedi Közérdekben 1882 februárjától 1884 januárjáig, rengeteg kora
beli erdélyi forrást, újságtudósítást, személyes élményelbeszélést is felhasználva, 
olyan, nyilvánvalóan átélt, hitelesen lefestett részletekkel és oly meggyőző tárgy-
és személyismerettel, ami a szerző kivételes helyzetére, tájékozottságára és át
tekintőképességére vall. S minden cikk alatt csak ez az álneves aláírás olvasható: 
„Egy volt honvéd". 

Ki ez a volt honvéd? 
Ezekben az évtizedekben sokan használtak ilyen vagy hasonló álnevet (Egy 

honvéd - Jakab Elek, Egy volt öreg honvéd - Imreh Sándor, Egy volt honvéd
huszár - ugyancsak Imreh Sándor stb.); az inkognito megőrzését ekkor már nem 
a jogos óvatosság diktálta, hanem a fölösleges szerénykedés és a divat. Csak a 
kolozsvári lapok 1884 márciusában közölt nekrológjaiból derül ki, hogy a szabad
ságharc egész erdélyi fejezetét átfogó, számos új, másoktól nem tárgyalt moz
zanatot tartalmazó, terjedelmes cikksorozat szerzője: szentkatolnai Bíró Lajos. 

Az első, akitől a kutató felvilágosítást remél róla, Szinnyei. S az első csalódás: ő 
nem ismeri. Szinte hihetetlen, hogy a hangyaszorgalmú bibliográfus figyelmét el
kerülte a két éven át közölt visszaemlékezések sora. Üssük fel hát Gulyás Pált! 
Igen, ő tud Bíróról. „Kormányszéki tanácsos. Az 1860-as években(?) Öreg honvéd 
álnéven tárcacikksorozatot írt gr. Bethlen Gergely (1818-1867) 1848-49-es hon
védezredesről és olasz tábornokról". A. forrásmegjelölés: „Röplapról". Ahány 
állítás, annyi tévedés, nem is szólva arról, hogy a „röplap" lelőhelyével Gulyás 
adós marad, talán az egyetlen ilyen mulasztás ez hatalmas életművében. Nem 
csoda hát, hogy szentkatolnai Bíró Lajos kiválóan értékes, alapos, fontos 
eseményeket új megvilágításba helyező és részlethűen leíró memoárját a 
történetírás soha, száz esztendő alatt sem kereste és emelte ki az archívumok 
pora alól. Mindössze egyetlen műben, Alsó-Fehér vármegye monográfiájának első 
kötetében (Szilágyi Farkas: Alsófehér Vármegye 1848-49-ben 95., 99. 1.) sikerült 
egy-két hivatkozásra bukkannunk, itt a megyei (nagyenyedi) Közérdeket citálják a 
szabadságharc helyi történéseinek leírásában, a szerző megnevezése nélkül. 

Gondolhatnánk, történészeink másfél évszázad alatt már minden morzsányi 
adatot összegereblyéztek 48-49 históriájából, de nem, a kutatást még napjainkban 
is megjutalmazhatja a felfedezés öröme. Ámbár inkább sajnálkoznunk kell, hogy 
a jelentős forrásanyag keletkezése után rögtön feledésbe merült, voltaképp 
elveszett a történészek szeme elől. 

De vajon emlékeznek-e a szerző nevére? Csak „körülbelül". A Kozma György
féle kéziratos szabadságharcos lexikon (OSzK) például tud egyet s mást Bíró La
jos 48-49-es szerepéről, főképp a Közlönyből, adatainak többsége azonban téves, 
a névazonosságok megtévesztik, szerinte Bíró a 48 őszén Eszéken állomásozott 1. 
huszárezred önkénteseként harcolt volna kezdetben. Bona Gábor Kossuth Lajos 
kapitányai című, szorgos búvárkodással összehordott, igényes gyűjteményében 
(Zrínyi, 1988) a Bíró Lajosról szóló rövid szakasz már közelebb jár a valósághoz, 
de sajnos több ponton ugyancsak hibázik. Bíró László fiának, ügyvédnek tünteti 
fel „a volt honvédet", s 49 júniusától a 3. honvéd vadászezred századpa
rancsnokaként szerepelteti. (Megjegyzendő, Bíró írásait sem Kozma, sem Bona 
nem ismeri.) 
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Indokoltnak látszik tehát, hogy először is felvázoljuk a cikksorozat szerzőjének 
életútját, részint saját előadásában, s a munkájához méltó lehetséges részletesség
gel. 

II. 

Titoknokból huszárkapitány 

Szentkatolnai Bíró Lajos 1820. augusztus 4-én született Kolozsvárt. Apja Bíró 
József (1779-1855), ősi székely család sarja, ekkor még csak kancellista a főkor-
mányszéknél, a harmincas évek elejétől már első osztályú titoknok (a 
„miniszternek" tekinthető tanácsosi rangot követő fokozat), később egyszersmind 
az egyházi és az úrbéri bizottság titkára, „királyi hivatalos" (regalista) az erdélyi 
országgyűléseken, 48 júniusában Teleki József kormányzó mellett ő jegyzi a job
bágyság és az úrbéres szolgáltatások megszüntetéséről szóló rendelkezéseket. 
Felesége: gróf Bethlen Krisztina (1783-1849), Bethlen Pál tábornok, kamarás és 
báró Kemény Krisztina leánya. A szülők 1813 márciusában kötöttek házasságot. 
Első gyermekük, Miklós, apját követve szintén guberniumi tisztviselő lett, majd 
Bécsbe, az erdélyi udvari kancelláriához került; irodalmi érdeklődését tanúsítja, 
hogy regényeket fordított magyarra George Sandtól és Eugène Sue-től, alighanem 
a rokon Jósika Miklós ösztönzésére. A második gyermek: Pál, 48-ban szolgabíró a 
Kolozs megyei alsó kerületben, a hatvanas években árvaszéki bíró, majd a 
megyei törvényszék elnöke, ő szervezte meg Kolozsvárt az ügyvédi kamarát 
(Mikszáth jellemző anekdotát mesél el róla egyik országgyűlési karcolatában A 
harapós öregek címmel, Pesti Hírlap, 1887). Károlynak, a harmadik fiúnak csak a 
születési időpontját ismerjük (1818), minden bizonnyal kisgyermekkorában el
hunyt. S egy leány, Krisztina után - aki később Bogdanovics György újvidéki 
származású ügyvédhez ment nőül - következett az utolsó, a legfiatalabb gyer
mek: Lajos. Keresztszülei gróf Bethlen Károly és felesége, gróf Mikó Krisztina, a 
nagybátyja és a nagynénje voltak. Mindez valamelyest érzékelteti azt a családi 
hátteret és társadalmi kört, amelybe Bíró Lajos beleszületett, illetve amelyben élt, 
sok szállal kötődve Erdély jeles családjaihoz. 

Elhihetjük a nekrológíróknak, hogy a lehető legjobb nevelésben részesült. A 
gimnázium elvégzése után a kolozsvári királyi líceum hallgatója lett (1834-1838), 
s itt a harmadik-negyedik évben jogi tanulmányokat folytatott, végig jó-jeles ered
ménnyel. Nyugdíjazási irataiból kiderül: alighogy levizsgázott, máris munkába állt, 
1838. szeptember 12-én hivatali esküt tett mint Kővár vidéki főkormányzósági 
kancellista, 1841-től 1848-ig pedig fogalmazógyakornokként szolgált a guberni-
umnál, mindkét minőségben fizetés nélkül, csak költségeit térítették meg. Sokan 
törekedtek akkor a legfőbb kormányhivatalhoz, nem volt könnyű fizetéses hely
hez jutni. De Bírónak ez valószínűleg nem okozott különösebb gondot, anyja 
kolozsi, gömöri, borsodi birtokaival a háta mögött. Nem járt anyagiakkal az a 
megtiszteltetés sem, hogy a kolozsvári Kaszinó - amely 1833-ban Bölöni Farkas 

2 Valamennyi életrajzi és egyéb adat lelőhelye, fonása eredetiben, vagy másolatban az OL R 341 jelzetű 
Nyárády-gyűjtemény 12/A csomójában található; ezért a következőkben az egyszerűség kedvéért mellőzzük a 
hivatkozásokat, csak ott jelezzük a forrást, ahol az említett gyűjteményben nem szereplő részletet közlünk. 
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Sándor, Kendeffy Ádám, Wesselényi Miklós kezdeményezésére jött létre - 1843 
januári közgyűlésén jegyzővé választotta; ettől kezdve sűrűn szerepelt neve a he
lyi lapokban a Kaszinó különféle közleményei alatt. (Erdély kiválóságai 
tömörültek ebben a nevezetes intézményben, id. Bethlen Jánostól Brassai 
Sámuelig.) 

Huszonhét éves volt, amikor házasságra gondolt. 1847 júniusában Szathmári 
Pap Annát (1824-1893), Szathmári Pap Dániel és Vass Zsuzsanna leányát vette 
nőül. Az apa ugyancsak a főkormányszéknél, a tartományi számvevőségnél dol
gozott, egyúttal a kolozsvári református kollégiumnak és az erdélyi református 
egyházkerület főkonzisztóriumának pénztári felügyelője volt. Itt érdemes 
megjegyezni, hogy a Szathmári Pap család az erdélyi reformátusságnak több kie
melkedő egyházi személyiséget adott, Anna bátyja, Károly pedig festőművészként 
szerzett fényes hírnevet Erdély határain túl. A fejedelmi udvar festője volt 
Bukarestben, mellesleg a daguerrotipia első alkalmazója a Királyhágótól keletre, s 
a krími háború páratlan hadifotográfusa. Bíró Lajos és Szathmári Pap Anna 
házasságából négy fiú- és egy leánygyermek született. Ezzel azonban már kissé 
előreszaladtunk az időben. 

Már az unió kimondása (1848. május 30.) után történt - a helyi lapok hírt adtak 
róla - , hogy a főkormányszék fizetés nélküli gyakornokai és fogalmazói Kolozs
várt összejöttek, és testületileg követelték, fizetéses állásra alkalmazzák őket. Le
hetséges, hogy közöttük volt Bíró Lajos is (június elején még „ingyenes" 
küldetésben járt Kolozs és Doboka megye több helységében, a robotmegtagadási 
mozgalmak lecsillapítására kiküldött bizottság tollvivőjeként), hiszen a jobbágyfel
szabadítás egyszeriben súlyos anyagi helyzetbe sodorta a birtokosokat. Talán ez a 
közös fellépés lehetett a hátterében annak, hogy amikor Vay Miklós, a nádortól 
kinevezett királyi biztos június 29-én megérkezett Kolozsvárra, nem a gubernium 
belső tisztviselői, hanem a ,,fizetésnélküliek" közül vett maga mellé irodavezetőt 
és titkárt, éppen Bíró Lajost. Választásában feltehetőleg a távoli rokoni kapcsolat 
is befolyásolta. S itt most Bírónak adjuk át a szót, a Kolozsvári Közlöny 1884. 
január 30-i számából idézzük „önleleplezését" az Ellenzékben közölt kötekedő 
hozzászólás kapcsán (ritka hely a terjedelmes cikksorozatban, ahol egyes szám 
első személyben önmagáról beszél): 

,,Mint báró Vay Miklós erdélyi királyi biztos mellé, ennek felhívására, kor
mányzó gróf Teleki József és a királyi kormányszék által kijelölt titkár, (Vay) 
Erdélyben történt megjelenéséből október hó közepéig a királyi biztosi irodát 
vezettem, minden jelentés és rendelés kezemen ment keresztül, ennél fogva az 
akkori időkben Erdélyben történtekről sok olyan iránt tájékozva vagyok, amit 
mások nem tudhattak; majd október hó közepén a Mátyás huszárezred segédtiszti 
állomását, melyre még szeptemberben kineveztettem, elfoglaltam... báró Vay 
királyi biztossal szeptember hó utolsó napjaiban, midőn a zavargások 
megkezdődtek, és október hó első hetében, midőn azok majdnem tetőpontra 
hágtak, Gyulafehérvárt a várat, Balázsfalvát és Nagyenyedet több versen megjár
tam..." Megemlíti, hogy mint ezredsegédtiszt a táborkarral folytonos összeköttetés
ben volt, s a parancsnokai részéről élvezett bizalom is hozzásegítette az alapos 
tájékozottsághoz. „Csak azt sajnálom, hogy azon kényszerhelyzetbe jutottam, 
hogy magamról írni vagyok kénytelen, pedig ezt minden áron kerülni óhajtottam; 
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ha ezt sejtem, visszaemlékezéseim elmaradtak volna". Ezek szerint az okvetetlen 
vitázónak hálásak lehetünk. 

Október közepén tehát bevonult a Mátyás-huszárokhoz (15. huszárezred). 
Ezredéről a Magyar Polgárban (1882. március 5.) a következőket írja: „Még július 
hó végén gróf Mikes Kelemen és gróf Bethlen Gergely közösen kibocsátott prok-
lamációjuk rendjén egy önkéntes lovas csapatot felállítani terveztek, hogy a Dél-
Magyarhonban nyílt lázadásban lévő rácokkal szemben álló magyar hadsereghez 
csatlakozzanak. Ezen felhívásra néhány nap alatt rnintegy 120 ifjú csoportosult, 
volt ezek között minden: író, állami s megyei tisztviselő, színész, ügyvéd, lelkész, 
gazdász, földműves, úr és szolga, kézmíves, sőt még kéményseprő is, de 
legerősebben volt képviselve Erdély nemességének színe-virága, kiket a lelke
sedés egybehozott. Voltak ezek közt, kik augusztus elejéig még lóra ülni sem 
tudtak, de akiket Mikes Kelemen és főleg Bethlen Gergely ernyedetlen buzga
lommal, kora reggeltől késő estig folytonosan iskoláztattak és gyakoroltak, s kiket 
rövid két hó alatt, az ő részükről is tanúsított határtalan lelkesedés és kitartás 
mellett kész huszárokká képeztek. 

Megható volt oly sok mívelt és kényelemhez szokott ifjú embert a laktanyává 
változtatott kolozsvári cukorgyár épületében vagy ólakban látni, amikor lovaikat 
napjában többször vakarták, vagy ruháikat és csizmáikat reggel és minden gya
korlat után tisztogatták, menage-ot főztek, nélkülöztek, naponkint kétszer lovon, 
kétszer gyalog, de majdnem folytonosan reggeltől estig iskoláztak, csak hogy ma
gukat mielőbb tábori és harcszolgálatra képessé tehessék. Csak minden harmadik 
vagy negyedik vasárnap jöhettek engedelemmel a városba ismerőseik Vagy 
családjuk meglátogatására... Megjegyezni kívánom, hogy a század felszerelése a 
magyar kormánynak majd mibe sem került, az erdélyi birtokosság adott igen jó 
és alkalmas lovakat, maga Mikes Kelemen jó példával menve elől átadta négy 
szép fehér lovát, számosan a jelentkezők közül saját lovaikon állottak be, s még 
magukat is felszerelték, a többieket pedig hazafias közadományokból állították ki, 
mi szintén bőven gyűlt egybe. 

Ezen századnak kezdetben önkéntes lovas csapat volt a neve. Mikes Kelemen 
volt első, Bethlen Gergely másod százados. Később, midőn Berzenczey László 
országos képviselő mint kormánybiztos a magyar kormány által Erdélybe egy 
lovasezred felállítására kiküldve 1848 szeptember elején ide lejött, s Kolozsvárt 
Mikes Kelemennel és Bethlen Gergellyel értekezésbe bocsátkozott, a már 
megalakult század a felállítandó ezred keretéül felvétetett, s ekkor Mikes Kele
men ezredes, Bethlen Gergely pedig őrnagy lett, (az ezred) Kossuth-huszárnak 
neveztetett, majd magának Kossuth Lajosnak rendeletére Mátyás-huszár lett el
nevezése". (Csak pontosításul: Mikes és Bethlen július 11-én kelt első felhívása 
július 14-én jelent meg a Kolozsvári Híradóban. Ugyanitt augusztus l-jén 
közölték Vay Miklós levelét, amelyben engedélyezi lovascsapat felállítását. Ber
zenczey László felhívását pedig szeptember 7-én tette közzé a lap. Október 20-án 
az ezred már 1300 főből állt.) 

Kétségtelenül a Nagyenyeden és környékén kialakult fenyegető helyzettel füg
gött össze, hogy Bíró otthagyta az íróasztalt, s bevonult ezredéhez; Vay királyi 
biztos szinte óránként kapta a vészjelző segélykérelmeket. Megint Bírót idézzük a 
Kolozsvári Közlöny már említett számából: ,,...reám ezen napokban rendkívüli te-
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her súlyosodott. Az ezredes Pestre ment, Bethlen Gergely az első század felszerelt 
100 huszárjával Kolozsvárról eltávozott (Nagyenyedre), Makray László a 2-ik 
századdal Dés város fedezetére rendeltetett. Az egész tisztikarból magam marad
tam egyedül Kolozsvárt közel 100 felöltözetlen és felszereletlen huszárral az ezre
des azon utasítása mellett, hogy ezeket Komlósi Mátyás szabómester által 5-6 nap 
alatt felöltöztessem és lovaikat Sárosi Mihály szíjgyártó által, személyes jelen
létemben, utolsó szíjdarabig és csatig ezen idő alatt adjusztáltassam, ami kora reg
geltől délután két óráig igénybe vett, délutánonként pedig a felszereltekkel lovas 
gyakorlatokat tartottam..." (E napokban zajlott le a Nagyenyedet rettegésben tartó 
muzsinai és nagylaki román felkelőseregek szétverése.) 

A cikksorozat személyes élményekre valló leírásaiból ítélve Bíró ezután a 
Mátyás-huszárokkal folyamatosan részt vett a román mozgalmak elleni akciók
ban, a Bem tábornok parancsnoksága alatt megindult hadműveletekben Kolozs
vár visszafoglalásáig, a téli hadjáratban, Nagyszebennél és Piskinél, a medgyesi 
csatában és a bánsági, háromszéki harcokban, végig ezredsegédtisztként Mikes 
mellett, majd miután Mikes Szebennél elesett, „Erdély Murat-ja", Bethlen Gergely 
mellett, aki mellesleg rokona volt. Főhadnagyként kezdte s Bem tábornok 1849-
február 3-án Vízaknán századossá léptette elő (a Közlöny március 27-i száma 
szerint február 1-i ranggal). 

Tisztázatlan azonban, hogy meddig maradt beosztásában. Leírásai ugyan egy
két helyen 1849 augusztusáig ugranak előre, de összefüggően csak április végéig 
követik nyomon az eseményeket. Itt talán csak azért szakadnak meg, mert az 
utolsó közlemény után hat héttel meghalt, s a további három-négy hónap em
lékeit a sírba vitte. Figyelmet érdemel, hogy Bethlen Gergely ezredes májusban 
már az egész erdélyi lovasság parancsnoka, s Világos előtt Görgey törzsében 
tűnik fel (augusztus 11-én Eszterházy Istvánnal és Schmidegg Kálmánnal parla
menterként járt az orosz táborban gróf Rüdiger tábornoknál). Elképzelhető tehát, 
hogy Bethlennel együtt Bíró is kivált az ezredtől, s avanzsált is. Bizonyos azon
ban, hogy lovas tiszt létére nem állt be a gyalogos vadászokhoz, mint ahogy ezt 
Bona Gábor, a Kossuth kapitányai című kötet szerzője véli. 

De más, reális feltételezés is lehetséges. Nem említettük még, hogy szülei 
valamikor az előző évben a fővárosba mentek, s ott is rekedtek. Noha Bíró József 
nem volt tagja annak a bizottságnak, amelyet az unió gyakorlati lebonyolítására 
küldtek fel Pestre, de esetleg titoknokként szükség volt rá, hiszen töviről hegyire 
ismerte az erdélyi adminisztráció dolgait. Az sincs kizárva, hogy októberben, a 
gubernium feloszlatása után vagy Kolozsvár novemberi kiürítésekor menekült el 
onnan a feleségével együtt. Mindenesetre tény, hogy felesége, Bethlen Krisztina 
1849. május 19-én Pesten, a Terézvárosban, az Új utca (ma Zichy Jenő utca) 944 
szám alatt, Budavár ostroma közben, két nappal a vár bevétele előtt vízkórságban 
elhunyt. Arról is tudunk, hogy amint a halálhír Kolozsvárra érkezett, Pál fia 
nyomban utrakelt a már felszabadult fővárosba. Lehet, hogy Lajos is vele tartott 
édesanyja temetésére. 

Májustól tehát eltűnik a szemünk elől. Nem tudjuk, hol töltötte a következő 
heteket, hónapokat, s hol volt a fegyverletétel idején; az erdélyi csapatok marad
ványai, közöttük szép számmal Mátyás-huszárok, Gál Sándor és Kazinczy Lajos 
vezénylete alatt, csaknem két héttel Világos után kapituláltak. Annyi bizonyos, 
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hogy Bíró nem került az aradi várbörtönbe, az erdélyi haditörvényszékek sem 
mondtak ki felette ítéletet (Erdélyből 72 honvédtisztet ítéltek halálra). Az aradi 
gyásznap előestéjén született első fia, Miklós; a kolozsvári Szent Mihály templom 
anyakönyvében ekkor hivatalnokként tüntették fel az apát. Ez természetesen csak 
annyit jelent, hogy leplezni igyekeztek honvéd múltját, s a korábbi civil állását 
jegyezték be. Lehetséges, hogy nem is volt jelen a keresztelőn. Afelől azonban 
nincs kétségünk, hogy az összeomlás után azonnal megindult a családi és rokoni 
mentőakció az érdekében, márpedig a rangos família kapcsolatai messzire nyúl
tak. Ennek ellenére Bíró aligha ússza meg szárazon, ha a szabadságharc előtt 
császári tisztként szolgált volna. Nagy szerencséjére nem viselte a „császár kabát
ját", s talán könnyített a helyzetén esetleges korai kiválása is a harcból. 

Kolozsvár szomorú város volt akkoriban. A gubernium Farkas utcai épületét a 
es. kir. büntetőtörvényszék foglalta el, a Bánffy-palotába, ahol eddig az erdélyi 
főkormányzó lakott, a katonai parancsnokság költözött be, a Kaszinó helyi
ségeiben a császári rendőrség tanyázott. A férfiak szétszóródtak (bujdostak vagy 
be voltak börtönözve), a nők otthon ültek, s férjeikért, fiaikért aggódtak. Min
denütt csupa idegen arc, a történelmi falak közé jöttmentek fészkelték be ma
gukat, így jellemzik a kortársak a város légkörét az abszolutizmus beren
dezkedése idején. 

Ezekben az években Bíró éppúgy tartózkodott bármiféle közéleti, hivatali 
tevékenységtől, mint minden honfitársa, akit lesújtott a szörnyű bukás, a 
kegyetlen megtorlás és a hagyományos rendet durván felrúgó önkényuralom. Az 
ellenállás társadalmi akciókban öltött formát, az együttérző emberek ilyen össze
fogásokban keresték egymás kezét. Az 1844-ben megalakult Erdélyi Gazdasági 
Egylet például Mikó Imre buzdítására 1854-ben újjászületett, terménytárlatot ren
dezett, s ezen Bíró mint az állattenyésztési és földművelési szakosztály jegyzője 
dicséretet kapott (második fia, Pál születésekor, 1851 májusában már birtokosként 
tüntették fel az anyakönyvben). Német társulatok után végre magyar színészeké 
lett a Farkas utcai színház, de csődbe jutottak; erre Mikó Imrével, a színházi 
választmány elnökével az élen segítségükre sietett a város jóérzésű lakossága, s 
megmentette - nem is egyszer - a magyar szó papjait. A Bíró család minden tagja 
bőkezűen adakozott, s „részvényese" lett a színháznak; 1855-ben még az apa, 
Bíró József is, aki azonban az év elején (február 15.) elhunyt. A temetés is alkal
mat adott az elnyomatás elleni érzelmek tüntető kifejezésére. 

Bíró mint az Erdélyi Lovaregylet titkára tűnik fel azután gyakran a kolozsvári 
újságok hasábjain, lóversenyeket hirdet, lótenyésztési jutalomdíjak bírálóbi
zottságában szerepel. Ne felejtsük el: ez időben a lóversenyek úgyszólván politi
kai találkahelyek voltak, a kolozsvári futtatásokon jött össze például Tisza 
Kálmán erdélyi elvbarátaival. Minden bizonnyal a legjelentősebb társadalmi 
mozgalom az erdélyi múzeum létrehozására bontakozott ki, s ez megint Mikó Im
rének, „Erdély Széchenyijének" nevéhez fűződik. Bíró is nagylelkűen adakozott a 
nemes célra, s amikor sok viszontagság után 1859 novemberében „a két 

3 Jelen tanulmány nyomdai átfutása során kaptam kézhez Bona Gábor szíves értesítését, miszerint Bíró Lajost 
1849. október 31-én közlegényként besorozták a es. kir. 8. gyalogezredbe, ahonnan 1850. május 12-én bocsátották 
el. (Kriegsarchiv Wien: Grundbuch 8. Linien Infanterie Regiment 1841-1850. 3- Abgangklasse, Heft 79, Seite 118.). 
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testvérhaza" ünneplő vivátjai mellett megalakult az Erdélyi Múzeum Egylet (EME), 
Bírót az első tisztikarba - Mikó Imre elnök, Brassai Sámuel múzeumőr, Finály 
Henrik pénztárnok és Bányai Vitális ellenőr mellé - „gazdává", afféle gazdasági 
igazgatóvá választották. 1862 decemberéig töltötte be ezt a tisztséget. 

Az Októberi Diploma (I860, október 20.) konzervatív körökben némi reményt 
keltett az alkotmányos élet részleges visszasállítására, bár távolról sem elégítette 
ki a közvélemény várakozását, a tiltakozások hulláma Erdélyben is magasra 
csapott. Decemberben az uralkodó elrendelte a gubernium újbóli felállítását, s 
élére elnökként - ideiglenes jelleggel - Mikó Imrét nevezte ki (a nagyszebeni 
helytartóság 1861 áprilisáig működött). Érthető, hogy Mikó, a sokszorosan 
kipróbált, idősebb jóbarát és rokon hívására Bíró is vállalkozott a több mint egy 
évtizede feloszlatott főkormányszék újjászervezésében való közreműködésre, s 
1861. március 31-én első osztályú „titoknokként" kezdett dolgozni, ugyanabban a 
rangban, mint korábban az édesapja. A földművelési, úrbéri, rk. vallási és oktatási 
ügyek kerültek az ügykörébe. 

De mint a Királyhágón túl, az illúziók itt is hamar szétfoszlottak. Nem követjük 
az ismert fejleményeket, legyen elég annyi, hogy Mikó 1861 novemberében 
lemondani kényszerült, s az uralkodó Ludwig Folliot de Crenneville altábor
nagyot nevezte ki gubernátorrá. Mikó után a kormányszéki tanácsosok és az 
időközben kinevezett főispánok is távoztak a helyükről. Bíró nyilvánvalóan nem 
tehette meg ugyanezt, talán Mikó, esetleg esküvői tanúja, Bornemissza János 
tanácsos vagy mások józan érvei bírták rá arra, hogy egyelőre maradjon. 1863 
áprilisában nyújtotta be lemondását, illetve nyugdíjazási kérelmét (szolgálati ide
jéből összesen két évet és öt napot ismertek el, s ez kevés lévén a nyugdíjjogo
sultsághoz, az udvari kancellária kegyelemből évi 400 forint kegydíjat 
engedélyezett neki, titkári fizetésének körülbelül a harmadát). 

Azután visszavonult az Alsó-Fehér vármegyében fekvő birtokára, Vingárdra. Ez 
a csaknem kizárólag románok lakta falu, 800-900 lélekkel, Nagyenyedtől délke
letre, Gyulafehérvár közelében a román felkelés egyik tábora volt a szabad
ságharc napjaiban, másfél évtized múltán azonban már viszonylag csendes hely. 
Nem tudjuk, hogy Bíró pontosabban mikor s hogyan lett itt földesúr, feltehetőleg 
az anyai Kemény-Bethlen ágon, örökségként jutott a mintegy 1050 holdas 
vingárdi jószághoz (ebből 500 hold erdő, 340 hold szántó, 160 hold rét volt), s a 
faluban egy tekintélyes udvarházhoz, szőlőskertjében a családi kriptával. Ritkán 
szerepelt ugyan a közéletban, de ott találjuk a megyei közgyűlés választ
mányában, a Bosznia okkupációja sebesültjeinek segélyezésére alakult bizottság-

4 Legkésőbbi forrásunk Vingárd birtokviszonyairól a Conscriptio Czirakyana 1820 júniusából (OL F 52, 
Alsó-Fehér vármegye 4. kötet, mikrofilmen 25675- doboz). Ez időben több, a Bíró József-Bethlen Krisztina 
házaspárral rokon família volt itt birtokos. Például Rhédey Ádám (később Mikó Imre apósa); Kendeffy Elek (felesége 
Mikó Borbála); Katona Zsigmond guberniumi tanácsos, aki Bethlen Krisztina nővérét, Júliát vette nőül; gróf Kemény 
Sámuel, Bíró Lajosnak anyai ágon unokabátyja, 1858-ban született Kálmán fiának keresztapja, aki 1861 júliusában 59 
éves korában gyermektelenül halt meg Gerenden (megjegyzendő, az 184l^í2. évi országgyűlésen az erdélyi 
múzeum javára tett felajánlásával az EME egyik alapítója volt). A végrendelet, vagy az osztálylevelek ismerete nélkül 
csak feltételezzük, hogy Bíró Lajos Kemény Sámuel vingárdi birtokát örökölte, s vette át, amikor 1863-ban ide 
költözött. Nem kizárható azonban, hogy esetleg csak bérelte a földet a nagyenyedi kollégiumtól. Egyébként nem 
érdektelen tény, hogy bátyja, Pál, az ugyancsak vingárdi birtokos csatószegi Győrfy Miklós királyi tanácsos lányát, 
Jozefát vette feleségül 1841-ben, Miklós fia pedig Szőts Ádám vingárdi földesúr leányával kelt egybe, de ez már 1863 
után történt. 
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ban, a honvédegyletben, s mindig ott volt az adakozók között, amikor valamilyen 
jó célra folyt gyűjtés. 

1866 márciusában az udvarában zajlott le a kerületi képviselőválasztási 
csatának egy viharos fejezete. Veje, Halmágyi Sándor hirdetett ide programadó 
nagygyűlést, s Aranyi Béla aljegyző felkorbácsolta az indulatokat azzal a kijelen
téssel, hogy a központi 'bizottmány Boér János alispánt „nevezte ki" 
képviselőnek, Halmágyit pedig megvádolta, hogy a szászok ellen cikkezett. Ebből 
csak annyi volt igaz, hogy Halmágyi tudósításokat küldött a Kolozsvári 
Közlönynek a törvénytelennek tekintett szebeni országgyűlésről. Beleavatkoztak a 
vitába a Balázsfalváról jött román papok is, dulakodás támadt, a gyűlést fel kellett 
oszlatni. Halmágyi visszalépett, bár a többség őmellette állt. A második fordulót 
Borbándon rendezték meg, s itt már sikerült Boér alispánt mandátumhoz juttatni 
az ugyancsak pályázó Axentével, a román mozgalmak egyik, Nagyenyed 49-es 
pusztulásáért felelős vezérével szemben. 1872 májusában megint a Bíró-portán 
gyűlt össze a Szabadelvű Párt választási értekezlete, a jelölt ezúttal Splényi Henrik 
lett. 

Pirosbetűs családi eseményeknek is színhelye volt a vingárdi udvarház. 1872 
szeptemberében például fényes esküvőnek. Bíró nevelt leányát, 1866-ban elhunyt 
nővére leányát, Bogdanovics Hedviget adta nőül Pákei Miklós Kolozsvárról nem
rég Nagyenyedre települt ügyvédhez, Mikó Imre és Pákei Lajos vőfények, a ro
konság és a megye előkelőségei jelenlétében (Mikó úgyszólván hazajött, hiszen 
apósának volt itt korábban birtoka, s az unokahúga itt élt). Eseményszámba ment 
ez a lagzi akkoriban az egész megyében. Épp így Szathmári Pap Károly világot 
járt, hírneves festőművésznek, az évtizedek óta nem látott sógornak, testvérnek 
nagyenyedi kiállítása is 1874 decemberében; Erdélyben, Kolozsváron kívül, csak 
itt mutatta be műveit. Bíró valószínűleg 1882 végén „egy családi baleset követ
keztében, amely nagyon fájdalmasan érintette őt" (ez az egyik nekrológban sze
replő kitétel alighanem Miklós fiának elvesztésére utal), odahagyta vingárdi bir
tokát, és visszaköltözött Kolozsvárra. (Vingárd később gyermekeié, unokáié lett, 
tőlük pedig - már a századfordulón - a Bethlen Kollégium vásárolta meg.) 

Életének utolsó éveit a szabadságharc erdélyi történetének, emlékeinek 
megírása kötötte le. Nagy ambícióval dolgozott, rengeteg forrást kutatott fel, hogy 
minél hívebben rögzíthesse a nagy idők krónikáját. Utolsó írása a Kolozsvári 
Közlöny 1884. január 30-31-i számában jelent meg, s ez is - mint a többi - ál
néven. Bizonyára a megfeszített munka is hozzájárult egészségi állapotának rom
lásához, mígnem 1884. március 16-án a kolozsvári lapok, amelyek cikkeit eddig 
„Egy volt honvéd" aláírással publikálták, először közölték szerzőjük igazi nevét, 
de már gyászkeretben. 

Magyar Polgár: „Bíró Lajos nyűg. főkormányszéki titkár és 1848/49-ki 
huszárkapitány hosszas szenvedés után tegnap Kolozsvárt meghalt. Közbecsülés
ben élt, tevékeny részt vett a közügyekben, s jelentékeny szerepe volt a szabad
ságharcban is Bem hadjárata alatt. »Egy volt honvéd« álnév alatt hosszabb 
cikksorozatot közölt a Magyar Polgár is Bíró Lajos tollából. E visszaem
lékezéseiben, melyek szigorú pártatlansággal s a legigazabb hazafi hangján van
nak írva, a »volt honvéd« sok becses adatot szolgáltatott az erdélyi hadjárat 
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történetéhez, azon hadjáratéhoz, amelyet ő maga is híven, vitézül, jeles érdeme
ket szerezve küzdött végig. Szerény volt, visszavonultan élt, de aggkora dacára 
ifjúi lelkesedéssel és áldozatkészen érdeklődött minden hazafias ügy iránt. Nagy 
napok egyik kiválóbb alakja szállt vele sírba..." 

Kolozsvári Közlöny: „A magyar szabadságharc kiváló alakja, a katonai, irodalmi 
és politikai pályán egyaránt nagy buzgalommal működött férfiú, Bíró Lajos meg
szűnt élni. Halála nem jött váratlanul, a nemesen dobogó szív már régóta 
magában rejtette a halál csíráját, de elhunytának híre mégis fájdalmasan érintett 
bennünket épp úgy, mint az elhunytnak barátait és ismerőseit. Családja a legjobb 
családfőt, barátai az önfeláldozó barátot, lapunk pedig egy kiváló munkatársát 
vesztette el benne... Bem József valamennyi hadjáratában résztvett, és közvetlen 
észleletek alapján írta meg a 48-as idők egyes mozzanatait és az egyes üt
közeteket, melyek közül néhánynak leírása lapunkban is megjelent... Utóbbi 
időben nagyon betegeskedett. Mintegy kilenc hét előtt régi szívbaja nagy mérték
ben fogta el, ágyban fekvő beteg lett, és ma reggel a halotti szentségek felvétele 
után elhunyt". 

A kolozsvári Ellenzék hírül adta, hogy ,,az úri Kaszinón gyászlobogó hirdeti 
szentkatolnai Bíró Lajos, 1848-49-iki honvéd huszárkapitány, Bíró Pál törvény
széki elnök testvére halálát, kinek Erdély önvédelmi harcában jelentékeny szerep 
jutott". A nagyenyedi Közérdek pedig tudatta, hogy az elhunyt földi maradványait 
március 16-án, délután 5 órakor szentelik be a kolozsvári Szappan (a halotti 
anyakönyvben Hosszúszappanos) utca 3. szám alatti lakásán, s onnan a vingárdi 
családi sírboltban való elhelyezés végett a vasúti állomásra szállítják. „Lapunk 
szerkesztősége a legkiválóbb munkatársainak egyikét veszté el az elhunytban. 
Tárcákban közöltük azon kitűnő tollal írt epizódokat, melyek szabadságharcunk 
alatt az erdélyi részekben történtek, s amelyeknek az elhunyt résztvevője volt. 
Óhajtandó volna, hogy ezen igen alapos dolgozatok önálló mű gyanánt 
kerüljenek az érdeklődő közönség elé!" A Pesti Hírlap, a Pesti Napló és más 
fővárosi lapok is megemlékeztek a 63 éves korában, éppen március idusán el
hunyt férfiúról, akinek Erdély dicső és keserű napjait tárgyaló irodalmi hagyatékát 
azóta sajnos évszázados közöny temette be. 

5 A rezsimváltás után, a húszas években a családi sírbolt is megsemmisült. Amikor 1983 júniusában Vingárdon 
jártam, az evangélikus lelkész házában világosítottak fel, hogy a községben még él két magyar nő, Sós Berta és 
Lőrincz Pálné, mindketten nyolcvan körüli korban. Csak Lőrincznével sikerült beszélnem. 1925-ben került ide 
Magyarországról. Még ő maga is járt az egykori sírboltban. Szobányi építmény volt, néhány lépcsőfokon kellett 
lemenni. Öt-hat fémkoporsóra emlékezett, amelyek egymás mellett sorakoztak. Feldúlva, kifosztva talált minden 
koporsót, a helybeli lakók felfeszítették és kirabolták azokat. Vörös hajat, felismerhetetlen testrészeket, 
ruhafoszlányokat látott szanaszét. Később az építmény köveit is elhordták. A szomszédos falu rk. papja, hallván a 
történtekről, a tetemek maradványait eltemette a község'közepén, a főút mellett álló kis, rk. kápolna mellé, amelyet 
állítólag Bíró Lajos építtetett, s amely már hosszú ideje használatlan és romos. A szőlődombon állt sírbolt helyét a 
második világháború után odatelepült állami gazdaság végképp eltüntette, beültette szőlővel. Nyoma sincs már, s 
jeltelen a kápolna melletti sír is. 
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III. 

Az elfelejtett írások 

S most már lássuk a művet, a lapokban tárcaszerűen közölt emlékezések sorát. 
A Bem tábornok sebesülésének felidézését kérő felhívás adta hozzá az inspirációt 
- erről már volt szó. Idéztünk Bíró utolsó írásából is, amely az Ellenzék akadé
koskodására válaszolt, de csak az önéletrajzi elemeket ragadtuk ki belőle. Fontos 
tényeket árul el itt a szerző munkájának forrásairól is, kiderül, milyen alapos és 
körültekintő vizsgálódás után fogott tollat. 

Az Ellenzék báró Kemény Gábor Nagyenyed és vidékének Veszedelme című 
könyve egyes szakaszait perdöntő érvként citálta ellene. Bíró replikája: „...lehetett 
valaki jó kereskedelmi miniszter, s lehet még jobb közlekedési miniszter, de mint 
történész: adataiban tévedhet... 1848-ban mint 17 éves serdülő ifjú részint aty
jánál, kis hazánkra nézve halhatatlan érdemű báró Kemény Dénesnél, mint 
akkori államtitkárnál Pesten, részint kazinci és ajnácskői birtokán tartózkodott, s 
így Erdélytől távol volt; az adatokat később szerezte össze." Kemény Gábort tehát 
nem fogadja el mértékadó forrásként. 

Azután elmeséli a maga szerepét, tevékenységét, majd hozzáteszi: „em
lékezőtehetségem a sors kedvezésénél fogva különösen az 1848-49-ki 
eseményekre oly élénk, mintha múlt héten történtekre emlékezném vissza. Mind
ezek mellett, mielőtt visszaemlékezéseim megírásához fogtam volna, sorra át
tanulmányoztam a Kolozsvári Híradót, Ellenőrt, Honvédet, a szebeni Siebenbür
ger Botét, a brassói Wochenblattot, a bécsi Winter Feldzugot, a hivatalos ' 
Közlönyt, Kőváry László Erdély történetét 1848- és 1849-ben, Czetz két rendbeli 
emlékiratait, átolvastam a legnagyobb buzgalommal Nahlik cs. auditor kapitány 
visszaemlékezéseit, a 62. erdélyi sorezred emlékiratát, melyet Bichmann cs. 
főhadnagy az ezredparancsnokság megbízásából közreadott, s egy veterán 
császári tiszt 1848-49-beli emlékeit, azonkívül minden egyes mozzanatot, ha 
azoknál jelen is voltam, még élő bajtársaimmal megbeszéltem szóval vagy levél
ben..." S mindezt a sorozat számos helye nevekkel, pontos leírásokkal meg
győzően igazolja. Vagyis Bíró ritka körültekintéssel és lelkiismeretességgel dolgo
zott, a sajátjain kívül sok, élő s holt tanú élményeinek felhasználásával, ami írását 
a szabadságharc gazdag memoárirodalmában is különösen becsessé s még 
napjainkban is forrásértékű, lebilincselő olvasmánnyá teszi. 

A cikkek (fejezetek) címe, regesztái a megjelenés sorrendjében: 
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Magyar Polgár (Kolozsvár) 1882 

Február 16. Bem tábornok ujja. (Az 1849. február 4-11. között lezajlott 
események, Vizakna, Szászsebes, Szászváros, Piski. Bem sebesülésének története. 
Említettük, ez, a lap felszólítására írt válaszcikk volt a sorozat kezdete.) 

Március 5. A nagylaki oláh tábor és hetvenkét magyar huszár. (A Nagyenyed 
környéki román mozgalmak 48 októberében. A Mátyás-huszárok szervezése, 
Bethlen Gergely egy századdal Nagyenyedre indul. Kilencezres román tábor 
Nagylaknál. Ennek meglepetésszerű lerohanása, Bethlen bravúrja hetvenkét 
huszár élén.) 

Április 5. Egyszerű események 1848-ban. (Urbán agitációja a románok között. 
Egyes földesurak részéről az úrbéri szolgálat erőszakolása a jobbágyfelszabadítás
ról szóló törvény kihirdetéséig, sőt azután is. Urbán álöltözetben Kolozsvárt, le
tartóztatásának terve. Október: a zalatnai, kisenyedi mészárlás. Széki nemzetőrök 
Gemyeszegnél szétkergetik Pap Szilvesztru csapatát. Háromszáz fogoly feleske
tése, szökése.) 

Május 6., 7. 1848-beli események. (A székely haderő szervezése, a nagysze
beni román komité. Berzenczey proklamációja, az agyagfalvai gyűlés. Székely 
zászlóaljak, huszárszázadok. Urbán megkergetése Szászrégennél. A székely csapa
tok parancsnokai: Dobay, Gál Sándor stb. A Marosvásárhelyt megalakult XII. 
zászlóalj. Hősi helytállása, Bem tábornok megmentése Nagyszebennél.) 

Június 8., 10., 11., kiegészítés június 24. 1848-ki események és a szamosújvári 
csata. (Mikes Kelemen ezredes és Bethlen Gergely őrnagy október 25-én meg
semmisítik a marosszentkirályi tábort, a muzsinai, nagyenyedi harcok. Egy Bereg
szászi nevű kisbirtokos szándékosan hamis útra kalauzolja Mikeséket. Az Erdély
ben lévő magyar és ellenséges haderő létszáma november első hetében. 
Kolozsvárra visszavonult egységek. Támadás Válaszúton át a Szamosújvárt tábo
rozó Urbán ellen.) 

Június 28., 29-, július 2., 5. Kolozsvár város feladása és a kivonulás Erdélyből. 
(November 16.: hír Urbán közeledéséről. Hajdúk és nemzetőrök a Fellegvárban. 
Súlyos hibák a védővonal és az ágyúk felállításában. Urbán esti támadása, 
Szamosfalvánál a XI. zászlóalj megfutamítja. Rémhírek a városban, megrohanják 
Vay Miklós királyi biztos lakását. Rálőnek. Egy csizmadia Groisz Gusztáv polgár
mesterre tüzel. Teljes fejetlenség, a harangokat félreverik. Kolozsvár elsietett 
feladása. November 22.: sikertelen kísérlet Kolozsvár visszafoglalására. Élesden 
Hódossy bihari kormánybiztos hatalmaskodása.) 

Július 12., 13-, 14., 15., 18., 19- Előkészületek Erdély visszafoglalására és a 
bevonulás. (Bem megérkezése Szilágysomlyóra. Fellépése, szokásai, környezete. 
A szerző személyes benyomásai róla. A zsibói támadás, Czetz alezredes megse
besül. Csúcsánál Inczédy Samu őrnagy előretörése. Sikerek hétszeres túlerővel 
szemben. Bem hadereje és csapatainak létszáma. December 23-án Tóth Ágoston 
őrnagy, majd Bem is Désen. Karácsony napján bevonulás Kolozsvárra. Foglyok, a 
tábornok intézkedései, egyhavi zsold jutalom.) 
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Augusztus 12., 13-, 19-, 20., 22., 23- Erdély visszafoglalásának folytatása 
1848 utolsó és 1849 első napjaiban; részletek a makódi, borgói, tihuczai, gál

falvi és szebeni ütközetekről. (Bemnek csak 12 ezer embere van, a császáriaknak 
26 ezer, plusz 200 ezer felkelő. Ez utóbbiak garázdaságai. Bem harci taktikája, 
szuronyrohamot, lovasattakot nem rendel el. Beszterce elfoglalása kardcsapás 
nélkül. Urbán feladja Borgót, Tihucáig vonul vissza, kiűzése Bukovinába. Mike-
falva és Abosfalva megszállása. Csata Küküllővárnál, egy honvédtüzér pontos 
lövésekkel két zászlóaljat megfutamít. Puchner teljes veresége, vesztesége 200 fő. 
Január 18-án Bem Medgyesen. Czetz Tordán vesztegel a dandárával, nem jön 
Szeben alá, felelőssége Nagyenyed és Marosújvár pusztulásáért. A szebeni csata, 
Mikes Kelemen ezredes halála, a veszteség 58 halott.) 

Október 8., 10. Bem tábornok Szelindeken és a szelindeki ütközet 1849. 
január 24-én. (Puchneŕ támad Szeben felől. A védelmi terv. Bethlen Gergely 
lovasrohamot vezényel. Bem másnap előlépteti alezredessé. További ki
nevezések: Forró, Makray, Csutak stb. Kitérés a császáriak újabb támadása elől.) 

Október 14., 15. A vízaknai csata 1849- február 4-én. (Három orosz 
hadosztály betörése. Puchner kilencezres sereggel Vízakna ellen. Bemnek 
mindössze 1930 gyalogosa, 315 lovasa és 24 ágyúja van. A középhadat ő maga, a 
balszárnyat Zsurmay, a jobbszárnyat Bethlen Gergely vezeti. Bethlenek kiszaba
dítják a tábornokot az ellenséges gyűrűből. Hátrálás, a zászló megmentése. A ha
dipénztár, ágyú, lőszeres és málháskocsik a császáriak kezére jutnak. Menekülés 
a kerteken át. Bethlen Gergely rendezi a csapatokat, a veszteség 180 halott.) 

Október 27., 28. Bem visszavonulása Vízaknától Déváig. (Február 7-én 
érkezés Szerdahelyre. A vízaknai csatavesztés híre itt és Szászsebesen. Szászsebe
sen megölik a sebesült és beteg huszárokat. Bem löveti a kapukat, a császáriak 
kereket oldanak. A Kemény Farkas-féle önkéntes zászlóalj kiváló szereplése. 
Szászsebes megbüntetésére egy órai szabad rablás; csak élelmiszert zsákmányol
tak a kiéhezett honvédek. A sebesültek útbaindítása Szászvárosba. Ott a felkelők 
tömege fogadja őket. Szászsebesen Puchner parlamentere Bethlennél és Bemnél. 
Kivonulás a városból, harc az üldözőkkel. Szászvárosi berendezkedés, Bethlen 
Déváról segítséget hív. Mire a dévai zászlóaljak Szászváros elé érnek, ott már 
dörögnek a fegyverek. A szerző ezúttal újra elmondja Bem fellépését ágyúinak 
védelmében és sebesülését.) 

Október 30., november 1., 3- A piski csata. (A császáriak felfejlődése. Kétórás 
ágyúharc. Horváth Miklós százados lovasrohama és halála. Inczédy megtisztítja a 
hidat az ellenségtől. Megérkezik Czetz segélycsapata. A császáriak Piski faluban 
és újra a hídon. Inczédy két zászlóaljat rohamra vezet. Bem sebesülése miatt 
szekéren ülve oszt parancsokat. Majd lóra száll, az ütegekhez lovagol, s maga 
vezényli a tüzet, "Württemberg-huszárok attakja. A torontáli zászlóalj töltény 
nélkül, meghátrál. Bem úgy látja, minden elveszett. Ekkor Bethlen Gergely a 
Mátyás-huszárokkal kordont von a menekülők elé, és rendezi a sorokat. Egy 
császári ezredes elesik, emiatt zavar az ellenség soraiban. Bem észreveszi a 
kínálkozó alkalmat, gyalogságát rohamoszlopban előnyomulásra rendeli. A kifá
radt ellenség menekül.) 
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Október 31- Síremléket gróf Bethlen Gergelynek! (Ez nem a sorozathoz tartozó 
írás, hanem reflexió a két nappal korábban ugyanitt megjelent levélre, amely 
Bethlen Gergely sírjának szomorú állapotáról tudósított. A hírek között a 
szerkesztőség a következőket közölte: ,,... A piski csatával ez érdekes visszaem
lékezések egyelőre megszakadnak, s az erdélyi hadjárat folytatólagos leírását csak 
pár hét múlva fogjuk hozni". Nyitott kérdés, hogy a hosszabb szünetre azért volt-
e szükség, mert Bíró még nem készült el a folytatással, vagy azért, mert 
valamilyen személyes ügy, esetleg fiának korábban már említett váratlan halála 
tette őt átmenetileg munkaképtelenné. Arra sincs határozott magyarázatunk, hogy 
miért más lapban, a Kolozsvári Közlönyben folytatta emlékezéseit három és fél 
hónappal később, 1883 februárjában. Csak feltételezés, hogy ebben politikai 
okok játszottak közre. A Magyar Polgár a mérsékelt ellenzék lapja volt, tükre a 
függetlenségiek körében ez időben a tiszaeszlári per kapcsán megindult bomlás
nak. Közelebb állhatott Bíróhoz a Kolozsvári Közlöny szellemi iránya; a lap 
ekkoriban a kormányzó Szabadelvű Párt erdélyi orgánumaként jelent meg, 
felügyelőbizottságában többek között Bánffy Béla, Bánffy Ernő, Bethlen Géza, 
Kemény János foglalt helyet.) 

6 Október 29-én Egy másik volt honvéd aláírással jelent meg a következő levél: „Tisztelt Szerkesztő Úr! 
Örömmel és élvezettel olvasom a Magyar Polgárban Egy volt honvédnek 1848-49-re való visszaemlékezéseit - nagy 
napok e hű és részletes leírását. A «volt honvéd- az erdélyi hadjárat jelesei közt sűrűn emlékezik meg gr. Bethlen 
Gergelyről - amint meg is kell emlékeznie, mert hisz fegyvereink diadalában annyi és oly jelentékeny része volt. 
•Bem visszavonulásának« mai befejező cikkében olvasom Bethlen grófról: «... a fáradhatatlan férfi, kinek folytonos 
érdemeit kellő fényben kiemelni tollam képtelen; kiről állíthatom, hogy elveszettnek tartott egy napot, s jól se tudott 
aludni, melyen az ügy szolgálatára valami hasznosat tenni nem tudott...« satöbbi. Nos, e kitűnő férfiú, Bem tábornok 
egyik legkedveltebb törzstisztje, ki az erdélyi hadjáratban halhatatlan érdemeket szerzett; ki az emigráció idején nem 
szűnt fáradni a magyar haza érdekében, Kossuth bizalmasa volt és egyik elsőrangú tevékeny részese az emigráció 
működésének; és ki azután visszatért ide, hogy egy becsülettel, honfi lelkesedéssel átküzdött élet után itt haljon meg 
közöttünk, nos, ez a nagy ember, ez a hős gyommal benőtt, elhanyagolt sírban piheni örök álmát a kolozsvári 
köztemetőben! A boldogult Schütz János egy maroknyinál alig nagyobb kőtöredékre rávésette a nevet: Bethlen 
Gergely, s rátette a sírra. Hadd tudják legalább, hol nyugszik, ha egyszer talán reá gondolnak! E kőtöredék van 
Bethlen sírján és - dudva. Kérdem Kolozsvár város törvényhatóságát, kérdem a volt honvédbajtársakat, s kérdhetném 
talán a gróf Bethlen családot is: illő-e ez?" Bíró hozzászólása október 31-én: „Fájdalmasan lepett meg az a hír, hogy 
gr. Bethlen Gergely elhanyagolt sírban fekszik a kolozsvári köztemetőben. Nem volt tudomásom e szomorú 
körülményről. Megnyitom 10 forinttal az adakozást gr. Bethlen Gergely honvédezredes és olasz tábornok síremléke 
javára. Kész volnék én magam állíttatni egy megfelelő emléket, oly nagy bennem az elhunyt jeles iránti kegyelet és 
tisztelet, kihez hálás baráti és távol rokoni kötelékek is csatoltak. Nem teszem azért, mert szerénytelenségnek 
tartanám útját állni mások kegyeletének. Nem akarom megbántani a régi bajtársakat, rokonokat, tisztelőket és azon 
város törvényhatóságát, melynek földjében pihen. A dicső férfiú érdemeihez is megfelelőbb, ha síremléke 
létesítéséhez mindannyian hozzájárulunk". A szerkesztőség megjegyezte, ezzel megnyitja az adakozást Bethlen 
Gergely síremléke javára, és a befolyó összeget a város polgármesterének adja majd át. A november 5-i lapszámban 
Teleki Sándor tért vissza a témára, „reklámot csinálni egy elfeledett hősnek", s keserűen ostorozta a hálátlan utókort. 
(Talán ekkor adták ki azt a röplapot, amelyet Gulyás Pál a Magyar írók második kötetében említ.) A kezdeményezés 
azonban - hogy, hogy nem - elaludt. Bethlen Gergely síremlékének felavatására csak húsz évvel később, 1903. 
novemberében került sor a házsongárdi temetőben, akkor azonban méltó körülmények között; Kőváry László tartott 
emlékbeszédet a svéd gránitból készült, s homloklapján fehér márványportréval díszített obeliszk előtt. 
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Kolozsvári Közlöny 1883, 1884 

Február 15-, 16., 17., 18., 21. Piskitől Medgyesig. (A császáriak kiürítik Szász
várost, Bem bevonul a városba. Közben Alvinc bevétele. Bem kitér Puchner elől, 
s a hegyeken át Medgyesre vonul. Nehéz terep, az ágyúkat negyven-ötven ember 
vontatja. A XI. zászlóalj dalárdája tartja a lelket a csapatokban. Kiss Sándor tízezer 
székellyel Segesvár felé menetel. Urbán alezredes betörése Bukovinából.) 

Február 27-, 28., március 1. Második betörés Bukovinából. (Riczkó ezredes 
Királynémeti felé hátrál, elesik, Urbán temetteti el Besztercén. Parancsnok nélkül 
rendezetlen visszavonulás, halottak, sebesültek. A foglyokkal kegyetlenül bánnak 
Csernovitzban. Tóth Ágoston szedi össze Riczkó csapatainak maradványait Désen. 
Bem elfoglalja Besztercét.) 

Március 6., 7., 8., 9., 10., 11. A medgyesi csata 1849. március 2-3-án. (Bem 
kitüntetéseket oszt. A Vilmos-huszárok története, Panyi káplár vitézsége. A 
medgyesi csatatér, a szembenálló erők. Bem ágyútűzben reggelizik. Inczédy se
besülése. A császáriak Asszonyfalváig hátrálnak. Az első nap: győzelem. Elfogy a 
lőszer, pótlás nem érkezik. Másnap ágyúharc. A torontáliak ismét meginognak, 
elhagyják állásaikat. Bemet csaknem elfogják. Csak a Württemberg-huszárok és 
Bethlen Gergellyel az élen a Mátyás-huszárok tartóztatják fel az ellenséget. 
Visszavonulás Erzsébetvárosba, Segesvárra.) 

Április 19-, 20., 21., 22., 24., 25-, 26. Bem Segesvárt és Nagyszeben bevétele 
1849. március 11-én. (Sáncépítés Segesvárnál. Bem fegyelmi vétség miatt 
főbelövet két huszárt. A honvédek hiába kérnek kegyelmet bajtársaiknak. 
Szörnyű kivégzés. Tisztek kiválnak az erdélyi hadserebői, és Debrecenbe men
nek. Felvonulás Szeben ellen. Kozáktámadás visszaverése. Bányai Vitális köztüzér 
kinevezése hadnaggyá. Éjjeli harc a külvárosban. Az ellenállás megtörik, az 
oroszok Verestorony felé futnak. Éjjel 11 órára a város Bem kezén. Zsákmány, 
Bem Puchner tábornagy rendjeleit és iratait, amelyeket a szállásán felejtett, 
utánaküldi.) 

Június 2. Verestorony, 1849. március 15-16. (Bem terve: a szabadságnap 
évfordulójára kiűzi az oroszokat az országból. Heves ellenállás, még hevesebb ro
hamok. Az oroszok halottaikat, sebesültjeiket hátrahagyva menekülnek. Még egy 
ellenállási kísérletük, de ez is összeomlik. Bem Ihász alezredesre bízza a szoros 
őrzését, s csapataival Brassó felé indul.) 

Június 14., 15. A feketehalmi ütközet 1849. március 19-én. Brassó elfoglalása 
és Bem háromszéki fogadtatása. (Dercsényi huszárhadnagyot és kis csapatát el
fogják; súlyos sebekkel ugyan, de megmenekülnek. A görbe huszárkard előnye. 
Csatarend Feketehalomnál. Itt használnak először röppentyűt. A császáriak 
Törcsvár irányában vonulnak vissza. Kivonulnak az oroszok is Brassóból. Brassói 
küldöttség Bemnél, diadalmas bevonulás. Bem így ünnepli József napját, a 
névünnepét. Nagy zsákmány, hadisarc, előléptetések. Czetz kinevezése tábor
nokká. A háromszékiek meghívják Bem tábornokot. Március 25-én Sep
siszentgyörgyön virágözönnel fogadják. Ellőtt jobbjának kötését nemzetiszínű 
szalaggal cserélik ki. - Ezt a fejezetet átvette és június 16—17—18-i számaiban 
közölte a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzet is; a szeptember 15—16-i számokban 
pedig Dercsényi Kálmán helyreigazítását tett közzé egy részletkérdésben.) 
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Szeptember 28., 29., 30. A 84-ik honvéd zászlóalj. (Ez a cikk az eddig 
szokásos álneves aláírás nélkül jelent meg, mint az összes további folytatás is, de 
kétségtelen, hogy valamennyi az „Egy volt honvédtől" származik, tudniillik min
dez benne van a kéziratos változatban, amelyről még szó lesz. - Április elején, a 
zászlóaljak újraszámozásakor a 84. sorszámot kapja a háromszéki 2. székely 
határőrezred második zászlóalja. Ennek harcai 1848 júniusától. 1849 februárjában 
Bem seregéhez csatlakoznak Medgyesen. Június 27-én a jádi csatában, augusztus 
5-én Szebennél. Vadászok Bokor őrnagy parancsnoksága alatt; Bokor elesik. A 
84. zászlóalj parancsnoka cserbenhagyja csapatát, egyedül érkezik Szászsebesre. 
A zászlóalj hősi önfeláldozása és megsemmisülése.) 

November 10., 11., 13. A vajszlovai ütközet 1849. április 16-án s Bem a 
Bánátban. (Bem kinevezése altábornaggyá. A szerző Petőfitől hallotta, hogyan 
nézegette magát Bem a tükörben Kossuthtól kapott díszes egyenruhájában. A 
bánság felszabadításának terve. Vonulás a Vaskapu felé. Vajszlovánál sikeres 
harc, sebesült nincs. Bevonulás Karánsebesre, az út elvágása Temesvár és Orsova 
között. Négy csíki honvédről. Később mind a négyen a Törökországba kiszorított 
seregnél voltak, legalábbis Ruszcsuknál még biztosan; „hogy azóta mi történt 
velük, nem tudhatom". Bem Lúgos visszafoglalására készülődik, leszállíttatja a só 
árát. Konfliktusa Vécseyvel, Petőfi lemond tiszti rangjáról. Bevonulás Lúgosra. - A 
Ruszcsukra, azaz Ruszéra való utalás - miként az előző fejezet néhány dátuma is 
- amellett szól, hogy a szerző egészen a bukásig csapatánál tartózkodott.) 

December 29., 30. Bem megjelenése Temesvár alatt 1849. április 25-én. 
(Árkász-hidász csapat felállítása Tompa János mérnök vezetésével. Hídépítés a 
Begán. Kémszemle Temesvárott. A császári dzsidások lerohanása, a legfényesebb 
huszárattak az egész erdélyi hadjáratban. Préda.) 

Január 5., 6. A muzsinai oláh tábor szétűzése 1848. október 16-án. (Itt meg
szakad a történet folyamatossága, a szerző újra 1848 őszére tér vissza; ugyanezt a 
témát - mint a későbbiekben látni fogjuk - a nagyenyedi Közérdek 1883. február 
25-i számában már tárgyalta. Csak arra tudunk gondolni, hogy a nekrológokból 
ismert betegsége ekkor már leverte a lábáról, nem volt képes a folytatást 
elkészíteni, s talán nem is ő, hanem családja az egy évvel azelőtt megjelent írás 
kéziratát küldte el a szerkesztőségnek. A kolozsvári Ellenzéknek kapóra jött a 
másodközlés a kormánypárti lapban; Derzsi K. Ferenc „végzett unitárius diák" ki
hívó hozzászólását közölte. Már szóltunk róla. A szerkesztőség válasza [január 20.] 
ugyancsak éles volt: hazugnak nevezi az Ellenzék cikkíróját, s förmedvénynek a 
kötekedését. „Az eredeti kéziratot bárkinek megmutathatjuk".) 

Január 30., 31 • Még egy szó a muzsinai oláh tábor szétüzéséröl. (Ez a cikk is
mét aláírással jelent meg, válasz az Ellenzéknek, az írások hitelességének bi
zonyítása - már idéztünk belőle részleteket.) 

Közérdek (Nagyenyed, hetilap) 1883 

A szerkesztőség bizonyára elsősorban az Alsó-Fehér megyei eseményekről kért 
cikkeket a helyi viszonylatokkal ismerős, a megyében tekintélyt élvező szerzőtől, 
nem érdekelte, hogy egyik-másik téma Kolozsvárt már megjelent. Bíró itt bőveb-
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ben vagy másképp tárgyalja a megyei vonatkozású részleteket, néhány esetben 
egyéb, a kolozsvári sorozatban nem érintett epizódokra is kitér. 

Február 25. Muzsina, 1848. október 17. (Nagyenyed veszélyben. Inczédy és a 
nemzetőrség. Kemény István főispán szervezi a védelmet. Nem Janku vezette a 
muzsinai tábort, hanem Prodán görögkeleti pap. Tizenkétezer felkelő készülődik 
a város ellen. Látva, hogy bekerítették őket, elmenekülnek. - A szöveg azonos a 
Kolozsvári Közlöny 1884. január 5-6-i számaiban közölt írással, a kettő csak a 
szerkesztői beavatkozások folytán különbözik egymástól.) 

Április 21., 29. 1848-beli visszaemlékezések. (1848. december 18. a zsibói 
kastélyban. Kemény Farkas hírét veszi a naszódi határőrök közeledésének. 
Megérkezik Bethlen Gergely huszárosztályával. Bátor nemzetőrök és 87. 
zászlóaljbeli közkatonák, közöttük Sikó Miklós festőművész. December 19-én 
támadás Zsibó ellen. Mikes akkor toppan be, amikor Kemény Farkas éppen 
feladni készül a helységet. Mikes vezetésével offenzívába mennek át. Az erős 
ágyú- és kartácstűz, valamint a Mátyás-huszárok rohama elsöpri az ellenséget.) 

Május 20. A szászvárosi ütközet, 1849. február 7. (A Magyar Polgár 1882. feb
ruár l6-i számában közölt sorozatkezdő cikk bővebb változata, Bem sebesülésé
vel.) 

Június 24., július 1. A Vilmos-huszárok. (A Kolozsvári Közlöny 1883. márciusi 
számaiban leírt történet. Egy ilyefalvai eset 1849. július 22-ről - ismét olyan moz
zanat, ami a szerzőnek a szabadságharc végéig való jelenlétére mutat.) 

Augusztus 5. A nagylaki oláh felkelő tábor és hetvenkét magyar huszár 1848. 
október 23-án. (Lásd a Magyar Polgár 1882. március 5-i számai, az ott közölt 
cikk ismétlése.) 

Augusztus 12. A csombord-szentkirályi felkelő tábor szétűzése 1848. október 
25-én. (Kemény István főispán haditancásot tart. Indulás Nagyenyedről, a pa
rancsnok Bánffy János. Bethlen Gergely a felkelők hátába kerül. Háromszáz ha
lottat veszítenek, Axente megmenekül.) 

Augusztus 26., szeptember 2. A kolozsvári véderő egy részének Enyedre 
érkezése, a tövisi kirándulás s Gyulafehérvár eleste 1848. október 21-én. (A 
Nagyenyedet védő erők és a Mátyás-huszárezred megalakulása - mint a Magyar 
Polgár 1882. március 5-i számában. De itt további részletek, például a 
Magyarigenbe tervezett akcióról és annak meghiúsulásáról október 28-án. A sűrű 
ködben egy Beregszászi nevű krakkói birtokos - elásott pénzét keresve - hamis 
útra vezette a felmentőket. Erről a Magyar Polgár 1882. júniusi cikkeiben is szó 
esik.) 

Szeptember 23-, 30. Bem tábornok és az előkészületek Erdély visszafoglalására. 
(A Magyar Polgár 1882. júliusi közleményeinek némileg módosított variánsa. 
Bem megérkezése, szokásai, tekintélyének növekedése stb. Irány Kolozsvár. Az 
erről szóló parancsnál a szerző megjegyzése: „Tudom, mert magam ezen 
dandárba voltam beosztva".) 

Október 28., november 4., 11. Bem tábornok összes hadereje, mellyel 1848 
utolsó napjaiban Erdély visszafoglalására indult. (Megint hosszasan Bemről, 
ugyancsak a Magyar Polgár 1882. júliusi anyagainak felhasználásával.) 
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November 18., 25. Balázsfalva 1849. január 25-én. (Czetz 200 ezer forint 
hadisarcot vet ki a városra. Pereczi nem hajtja végre, mert már csak magyar me
nekültek vannak a helységben. Bem háborog Czetz intézkedése miatt. Axente 
tízezer felkelővel - közöttük vingárdiakkal - támadja a Puhl Ignác kapitány pa
rancsnoksága alatt a városban rekedt 260 fős kis csapatot. Elszánt védekezés, 
végül a felkelők menekülnek, elsőként Axente.) 

Kézirat (MTA Könyvtár kézirattára, Tört. 2rét 308) 

A kézirattári annotáció szerint 1900 körül készült, gépelt másolat, szentkatolnai 
Bíró Lajos unokái, vejének, Halmágyi Sándornak leányai másolták. Halmágyi 
Alexandrina kúriai irodasegédtiszt az ajándékozáskor, 1935 áprilisában úgy tudta, 
hogy az eredeti az ő bátyjánál, Halmágyi László birtokosnál van a Kolozs megyei 
Magyarsárdon. A szerzőre vonatkozó adatok itt is részben pontatlanok, vagy téve
sek, s nem jegyezték fel, hogy a kézirat mintegy háromnegyede az 1880-as évek 
elején kolozsvári és nagyenyedi lapokban már megjelent. Nincs tájékoztatás arról 
sem, hogy a kézirat oldalszámozása miért kezdődik 101-gyel (101—472). Az első 
téma a magyar sereg kivonulása Erdélyből 1848 november második felében, 
vagyis a korábbi kolozsvári események és a felkelő táborok elleni hadműveletek 
leírása teljesen hiányzik, holott ezekről az említett lapokban több fejezet szólt 
(elképzelhető, hogy Alsó-Fehér megye monográfiájának szerkesztői kapták meg 
ezeket). Néhány fejezet viszont nyomtatásban ismeretlen. A fejezetcímek: 

A magyar sereg kivonulása Erdélyből. Dés visszafoglalása 1848. november 24. 
Bem tábornok és előkészületei. Zsibó december 18-20. Börvény és Csúcsa de
cember 18-19- A kápolnai és dési ütközet december 23. Kolozsvár visszafoglalása 
december 25. Adalék Bem tábornok jellemzésére. Erdély visszafoglalásának 
folytatása. A tihucai ütközet 1849. január 4. Bukovinába betörés január 5-7. 
Erdély visszafoglalásának folytatása. A székely székek sorsa. A gálfalvi ütközet 
január 17. A Tordán lévő dandár Vízaknára vonulása. A szebeni csata január 21. 
Bem Szelindeken január 24. Balázsfalva január 25. A vízaknai csata február 4. (itt 
röviden Petőfiről). Bem visszavonulása Vízaknától Désig. A szászvárosi csata feb
ruár 7. A piski csata. Piskitől Medgyesig. Urbán betörése Bukovinából. Második 
beütés Bukovinából. A medgyesi csata március 2-3. Bem Segesvárt, Nagyszeben 
bevétele március 11. A verestoronyi ütközet március 15-16. A feketehalmi üt
közet, Brassó elfoglalása, Bem Háromszékben. Visszaemlékezés Erdély 1848/49-i 
polgári szervezetére (ez a fejezet hosszan méltatja Vay királyi és Csányi kormány
biztos működését, nyomtatásban nem ismert). A vajszlovai ütközet április 26. (itt 
ismét Petőfiről). Bem megjelenése Temesvárnál április 29. (A szövegben csillag 
alatti megjegyzés: „Szkurka János tiszaújlaki vagy szomszéd községből származó 
huszár a segesvári július 31-i csata alkalmával mint ordonánc volt Bem mellé 
kirendelve; másnap, augusztus 1-én a Kőhalom felé...(?) orosz tábornok serege 
ellen tüntető, s ezért a segesvári csatában részt nem vett Vilmos-huszároknál a 4 
közül egyedül megjelent, lovának szügye dzsidaszúrás által fel volt hasítva, belső 
része kidudorodva, melyben már a férgek pezsegtek. A segesvári csata szomorú 
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kimenetelét elmesélte, egyúttal azt is előadta, hogy a csata után az általa jól is
mert Petőfi Sándor fedetlen fővel vagy 200 lépésnyi távolságig az ő jobb kengyel
szíjába fogózott, és ő gallérjánál fogva tartotta, midőn 4 orosz dzsidás őket 
utolérte, kik néhányszor utánuk is lőttek. Ekkor Petőfi magát kezéből kirántotta, 
és a törökbúzába menekült. Két dzsidás Petőfit, kettő Szkurkát vette űzőbe. Ez 
látta, miként a két dzsidás Petőfit a törökbúza közt megtámadta és vagdalta, míg 
rézfogantyús kardjaik a lemenő nap fényében felcsillámlottak. Szkurka az őt 
üldöző két dzsidás egyikét levágta, és elmenekült". Hatvány így élt Petőfijében 
csak egy helyen szerepel Szkurka, Vájna Sándornak az Erdélyi Híradóban 1888-
ban megjelent írása alapján, de csak futólag, lábjegyzetben említi: „Ez a Szkurka 
nevű huszár állítólag elesni látta Petőfit".) S az utolsó fejezet: A 84. honvéd 
zászlóalj. 

A kolozsvári és enyedi szerkesztőségek - az újságcsinálás sodrában, praktikus 
okokból - néhol erősen megnyirbálták az eredeti kéziratot, kihagytak fontos 
részleteket, személyes emlékeket stb. így a közölt anyag talán újságszerűbbé vált, 
de mindenesetre szegényebb lett. A kézirat tekinthető tehát - a hiányoktól 
eltekintve - alapnak, bár kisebb elírások, hibák a gépiratban is feltűnnek. 
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MŰHELY 

TOMBOR TIBOR 

„KELETI FRONT - TÁBORI CjSÁG" 

Adalékok a doni 2. honvéd hadsereg lapjának történetéhez, 
1942-1943 

Jó két éve számos írásmű, könyv, tanulmány, cikk foglalkozott a doni 2. honvéd hadsereg 
történetével, de furcsa módon még a tudományos igénnyel megfogalmazott közlések sem adnak 
elemző áttekintést az 1942-es tyimi áttörésről, a nyári legjelentősebb hídfőütközetekről. Sajnos számos 
irattár elpusztult és lassan kihal az a nemzedék, amely a doni események résztvevője, tanúja volt. 

A hangsúly mindig az 1943. évi januári tragédiáján van, pedig a júliusi-szeptemberi jelentős híd-
főütközetek - Scsucsje, Korotojak, Uriv - és más jelentős hadiesemények a honvédség hősi helyt
állását tanúsítják s ezeket mielőbb, történelmi hitelességgel, rögzíteni kellene. 

Ebben az írásomban a 2. honvéd hadsereg tábori újságjáról értekezem, hiteles tanúként, hiszen 
annak két ízben is felelős szerkesztője voltam. Ám teszem azért is, mert ez a sajtótermék ritka becsű 
nyomtatvány, olyan, mint a „Mercurius Veridicus ex Hungária", mely II. Rákóczi Ferenc szabad
ságharca idején, 1705 és 1710 között jelent meg latin nyelven a kurucok katonai tevékenységét s a 
haza belső eseményeit ismertetve. 

Annak igazolására, hogy e kiadvány milyen ritka, utalok arra, hogy az Országos Széchényi Könyv
tárban az 1942 novemberéig megjelent 32 számból csak 12 van állományban, a Hadtörténeti Múzeum 
Könyvtárában 9 lappéldány, birtokomban pedig 5. 

Mi az oka ennek? A Tábori Újság távol a hazától, mindössze 5000 példányban jelent meg, a főpa
rancsnokság osztotta szét a három hadtest között, s küldött belőle példányokat Budapestre. Az 1943-
évi visszavonulás során a lap sok példánya elpusztulhatott, itthon pedig a megmaradt példányok 
zömét bezúzták, mert „a fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus" sajtótermékek egyik jegyzékén 
szerepelt, beszolgáltatási kötelezettség alá esett, megőrzése felette veszélyes volt. 

Katonautam az 51. páncélvadász zászlóaljtól a Vkf. 6. osztályáig 

Tartalékos hadnagyként a rétsági „Leiningen Károly" kerékpáros zászlóalj motorizált géppuskás 
századában szakaszparancsnokként szolgáltam behívásaim alkalmával. A polgári életben a „Pesti Hír
lap" külpolitikai és katonai rovatának voltam a felelőse, szerkesztettem a lap híres „Beszélő térkép"-ét. 

Nagyszerű alakulat volt, fájdalmasan érintett, amikor hivatalos értesítést kaptam, hogy áthelyeztek 
az akkor alakult 51. páncélvadász zászlóaljhoz, s átképzésre az egykori Üllői úti Ferencz József gya
logsági laktanyában 1942. január 5-én jelentkezzem. 

A laktanya udvarán sorakozott a 19 „Nimród", az átalakított 8 tonnás Toldi. Szép és érdekes 
harckocsi volt, benne légvédelmi gépágyúval, annak minden tartozékával, a híres Gamma-Juhász 
lőelemképzővel, az egységen - zászlóaljon - belül rádióösszeköttetést biztosító berendezéssel. A 
harckocsi felső részének páncélhengerében volt a parancsnok helye. 

A nem könnyű elméleti és gyakorlati kiképzés nekünk, motorizált géppuskásoknak nehezebb 
volt, mint a zászlóaljhoz vezényelt légvédelmi tüzéreknek, de szorgalmasan tanultunk, mert 
tudomásunkra hozták, hogy a 2. honvéd hadsereggel a keleti arcvonalra megyünk, az 1. magyar 
páncélos hadosztály állományában. Április második felében kaptam a parancsot, hogy felsőbb 
utasításra áthelyeztek a Vkf. 6. osztályának keretében működő Haditudósító Osztályhoz. Április 29-én 
kellett jelentkeznem a Fortuna utca 21. számú kis, egyemeletes barokk palotában, az osztály szék
házában. A parancs úgy szólt, hogy „A Vkf. úr nem tényleges állományba való helyezését és a hadi
tudósító századhoz való beosztását rendelte el." 
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A Vkf. 6. osztálya 

Tisztázódtak áthelyezésem körülményei is, ugyanis néhányan meghívást kaptunk Kolosváry-Bor-
csa Mihályhoz, az Országos Magyar Sajtókamara elnökéhez a Kamara gyönyörű Andrássy úti szék
házába. Megtudtuk tőle, hogy a legfőbb hadvezetés elégedetlen a fronton működő haditudósítók 
munkájával. írásaik szürkék, nem érdekesek, ezért Szombathelyi vezérezredes, a vezérkar főnöke 
magához kérette s azon tanácskoztak, hogyan lehetne egy olyan különtudósítói újságírócsoportot 
létrehozni, mely neves, jótollú, fiatal, katonaviselt újságírókból állna, s akiknek személye, származása 
megfelel a „védett alakulat" követelményeinek. Ez a különtudósítói csoport a Haditudósító Századdal 
menne ki a keleti arcvonalra, de nem kapna katonai beosztást egyik hadtestnél sem, hanem a Hadi
tudósító Század parancsnoksága mellett települne, s a hadseregparancsnokság I/B tisztjének „bevetési 
parancsára" mennének a különtudósítók a harcoló alakulatokhoz. 

Kolosváry-Borcsa vállalkozott a feladat megszervezésére, bizalmasan tárgyalt a nagy napilapok 
főszerkesztőivel, akik készségesnek mutatkoztak arra, hogy legjobb nevű és tollú, legnépszerűbb 
újságíróikat bocsássák rendelkezésre, de kikötötték: a Sajtókamara elnöke szerezzen biztosítékot a 
vezérkar főnökétől arra, hogy nyár végével, ősz elejére a különtudósítókat hazaengedik. Szombathelyi 
a javaslattal egyetértett és kijelentette, szeptemberben a különtudósítókat hazarendeli. így jött létre egy 
„gentlemen's agreement", melynek betartása ősszel majd olyan nehezen teljesült. 

A Fortuna utca 21. alatti kis palotában v. Csikós Jenő alezredesnél, a Haditudósító Osztály pa
rancsnokánál jelentkeztem, bemutatott közvetlen parancsnokomnak, Aykler Domokos alezredesnek, 
majd Kádár" Gyula vezérkari alezredesnek, a Vkf. 6 osztálya parancsnokának. Minderre a május 10-e 
előtti napok valamelyikén került sor. A kapcsolat a parancsnokság és a behívott újságírók között nem 
volt mereven katonás. A rendfokozati különbségek csak a szolgálatban érvényesültek, de ez így volt 
helyes, hiszen a behívott különtudósítók között voltak országosan jónevű írók, de behívtak szolgálatra 
festőket, szobrászokat is, ott ismerkedtem meg Szalay Lajossal, az akkor már országos hírű, majd 
világhírűvé vált grafikussal, rajzolóval. 

Április 29-i jelentkezésemkor a Haditudósító Század még a Vkf. 2. osztályához tartozott. Kádár 
Gyula alezredes 1942. május l-jével került új, vezérkarfőnökségi beosztásba és keményen részt vett az 
új osztály, a Vkf. 6. szervezésében, melynek parancsnoka lett. 

Az új osztály a „nemzetvédelmi és propagandaosztály" nevet viselte, de a nemzetvédelmi felada
tok csak kis részben maradtak meg az osztály szervezeti rendszerében. 

Nem ismertetem részleteiben a Vkf. 6. osztály szervezetét, csak utalok arra, hogy a Haditudósító 
Osztály mellett volt egy belföldi és egy külföldi propaganda alosztálya, film alosztálya és fotócsoportja 
s a már említett nemzetvédelmi alosztálya. 

A beilleszkedés gyorsan ment és sokrétű beszélgetéseim során megtudtam, hogy nemcsak a hadi
tudósítók tartoznak május l-ig a Vkf. 2. osztályhoz, hanem olyan különleges félkatonai egységek is, 
mint a „Rongyos Gárda", mely főleg a Kárpátaljai területeken működött annak visszacsatolása előtt. 

Az osztály védett jellegénél fogva a származást negyedíziglen, okiratokkal kellett igazolni. 
A kezdeti formaságok után ki vittek bennünket Budatéténybe, a haditudósítók laktanyájába, a 

híressé vált Lanáriába. 

Budatétény, Lanária 

A haditudósító laktanya nevét onnan kapta, hogy a telephelyen korábban gyapjúfeldolgozó üzem 
működött, melyet a honvédség megvásárolt. 

A rácsos, vaskapus nagy telken földszintes épületek sorakoztak, mindegyik alegységnek meg volt 
a maga külön épülete, így az újságíróknak, a filmeseknek, fényképészeknek, rádiósoknak, festőknek, 
grafikusoknak, szobrászoknak, a „bomlasztóknak" (aggregátoros, nagy hangerejű hangszórókkal). A 
garázsokban személy- és tehergépkocsik sorakoztak s külön telephelyen állt a tábori újság nagy 
autóbusza. 

Felszereltek bennünket. A „komiszt" testre szabták, felvarrták rá - a zubbony jobboldali zsebe fölé 
- a haditudósító jelvényt: szárnyak közül kiemelkedő kard és fáklya domborodott rajta arany- és 
ezüstfonálból. Kiosztották a fegyvert is, egy 7,65-ös Frommer revolvert, kilenc tölténnyel. 

Ezen a telepen folytak a gyakorlatok, a rádióriporterek feladatokat kaptak, rögtönözniük kellett. 
Például kapásból beszámolót kellett konferálniuk, közvetíteniük egy fiktív bélyegkiállításról. Elhang
zottak előadások is. 

A különtudósítóknak megkülönböztetett volt a helyzete, külön személyi gépkocsikat jelöltek ki 
számukra, gépkocsivezetővel. Jómagam egy „Lancia Aprilia" kocsit kaptam, amely végig ren
delkezésemre állt. Ebben tettem meg az utat a Donig. A kocsiban ült tisztiszolgám, s mindig be kellett 
fogadnom egy rendfokozat nélküli különtudósítót is. 

« 
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Már az első héten súlyos feszültségek keletkeztek, ugyanis a magyar haditudósítók között elég sok 
volt a rendfokozat nélküli honvéd, akadt néhány tizedes és hadapród őrmester is. Neves újságírók, 
festők sorakoztak a században és megalázó volt számukra a kötelező katonai függelem. Sajnos, a 
magyar haditudósításnak súlyos és meg nem oldott kérdése maradt ez. A minden tekintetben jól 
szervezett alakulat nem követte a német példát, ahol a haditudósítók rang nélküli tiszteknek 
minősültek, „Sonderführer"-eknek, ezáltal a sértődések, megbántódások, megaláztatások okosan 
kiküszöbölődtek. 

Az első időben Aykler Domokos alezredes volt a frontra menő század parancsnoka, de rövidesen 
felváltotta őt Miltényi Árpád alezredes, akit Jutásról helyeztek át a századhoz. 

Kemény katona volt, jutási altisztképző szellemet vezetett be. A megbeszéléseken, előadásokon 
„vigyázzülésben" kellett ülni, a sapkát az asztalra japán mintára magunk elé kellett tenni. Aykler baráti 
hangját felváltotta a jutási módszer s ez igen rövid idő alatt valóságos felfordulást, szinte lázadást 
idézett elő. A század civilben neves tagjai panasszal éltek a HM-ben, a vezérkarnál. Ennek nyomán 
Kádár Gyula a Lanárián ún. „nagy kihallgatást" tartott, ahol gyalogostól főhadnagyig minden tartalékos 
katoni rendfokozat képviselve volt. Mi sem természetesebb, hogy sem a gyalogosok, sem a tisztesek, 
őrmesterek, de még a zászlósok sem mertek nyilatkozni, amikor Kádár mindegyik előtt megállt s fel
szólította, adja elő, jelentse a panaszát. 

Mindenki hallgatott, félrebeszélt, Kádár továbblépett, nálam megakadt. Pontosan kifejtettem a 
helyzetet. Jelentésem lényege az volt, hogy ezzel a meghasonlott egységgel nem lehet kimenni a 
frontra. Megalázott, békétlen újságíróktól nem lehet értékes írói munkát követelni a fronton. 

A kihallgatásnak meg lett az eredménye. A jutási fegyelem eltűnt. Baráti, emberi hang lett uralko
dóvá s a lelkek megbékéltek. Mondanom sem kell, hogy kiállásomnak nem lett rám nézve semmiféle 
hátrányos következménye, de megmaradt egy sajátos, ki nem mondott, de finoman érezhető feszült
ség köztem és parancsnokom között. 

Kádár megbíz a Tábori Újság szerkesztésével 

Kádár alezredes egyik lanáriai látogatása során magához rendelt négyszemközti beszélgetésre. Ar
ról a szándékáról tájékoztatott, hogy rám akarja bízni a „Keleti Front-Tábori Újság" szerkesztését. A 
„Pesti Hírlap" előfizetője, olvasta cikkeimet, érdeklődésére megtudta a lap felelős szerkesztőjétől, 
Benda Kálmántól, hogy két fontos rovatnak is a felelőse vagyok, de képzett nyomdász, tördelő 
szerkesztő is. Megköszöntem a bizalmat s a megtisztelő beosztást, a munkakört elfogadtam. Kádár arra 
kért, vizsgáljam meg a Tábori Újság autóbuszát, tegyek javaslatot korszerűsítésére s gondolkodjam 
azon, hogyan lehetne Rotaprint eljárás helyett kéziszedéssel, magasnyomtatással előállítani a tábori 
újságot; erre a fronton is minden bizonnyal lehetőség fog nyílni, a kiszedett oldalakat (tükröket) a 
front mögötti valamelyik nagyobb helységben ki lehetne nyomtatni. A rotaprint eljárás csak akkor 
jönne számításba, ha a magasnyomást nem lehet majd biztosítani. . 

A Tábori Újság guruló szerkesztősége és nyomdája 

A hatalmas autóbusz a Lanária egyik hátsó udvarában „pihent". A háromüléses gépkocsivezetői 
fülke mögött igen szépen berendezett szerkesztőségi fülke biztosította a kényelmes újságírói munkát. 
A kézi kis írógép mellett egy nagy írógép volt az asztalhoz rögzítve, a Rotaprint nyomtatógép alumíni
umlemezeinek elkészítéséhez. Nagy teljesítményű rádióvevő egészítette ki a műszaki berendezést. 

Ezt a fülkét lemezfal választotta el az autóbusz belsejétől, ahol a padlózathoz rögzítve, súlyponti 
helyen állt a legkorszerűbb Rotaprint gép, kétoldalt redőnyzáras, asztallapos szekrény húzódott a 
papír és festékek, kellékek tárolására. Áramfejlesztő aggregátorja is volt a járműnek a Rotaprint gép 
működtetéséhez. (L. a 130. oldalon.) 

Az autóbusz 194l-ben megjárta Ukrajnát, benne szerkesztették a „Tábori Újság" című első front
újságot. 

Megalakult a szerkesztőség is, mely velem együtt három újságíróból állt, munkatársam volt Dr. 
Gerő László, a győri Nemzeti Hírlap belső munkatársa, Saád Béla, az Új Nemzedék belső munkatársa, 
de a szerkesztőséghez tartozott Szalay Lajos is, a neves grafikus. Pap László műszerészmestert hívták 
be a Rotaprint kezelésére. 

A gépkocsivezetői fontos, felelősségteljes tisztet Bauer bajtársam (keresztnevére már sajnos nem 
emlékszem) látta el. t 

A szerkesztőségi „triumvirátus" hozzákezdett az I. évf. 1. szám szerkesztéséhez: készülődött a 
„Keleti Front"... 
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1942. I. évfolyam I. szám 

T Ä B 0 R I U J S Ä G 
A M. KIO IHONVEDHAĎITUDDSITO SZAZAD K l f e K f S Ä I 

Keresztesvitézek 
irla: Herczeg Pereiw 
A magyar katonában megnyi

latkoznak fajának legnemesebb 
tulajdonságai. Az ország politikai 
krónikája nem mindig fölemelő ol
vasmány, katonái' történelme 
azonban teli van a hősiesség és ál
dozatkészség nagyszerű példáival. 
Valahányszor a politika földre ej
tette a nemzet becsületet, a ma
gyar katona mindig újból fölemel
te. Béke idején nálunk sok volt a 
pártviszály, de a háborúban a ma
gyarság a legfényesebb férfieré
nyek hordozójává lett. 

• A nemzet ezeknek ' az erények
nek köszönheti, hogy annyi évszá-
Cftdon át meg tudta védeni Árpád 
ícjedclem örökségét. Megvédte 
nemcsak katonai győzelmeivel, ha
nem a balsors napjaiban tanúsí
tott magatartásával is. A török 
háborúkban hősi halált szenvedett 
két koronás király, továbbá Zrínyi 
és Rákóczi példája ma is hatal
mas nemzetépítő erő még. Egy né
pet, amelynek tizenhárom tábor
noka egy napon halt vértanú-ha
lált, nem kfhet lefokozni és nem 
lehet eltemetni. A magyar mindig 
nagy nép, ha számra nem is, de 
lélekre. 

Az ellenség megint ugyanaz az 
ázsiai romboló düh, moly hajdaná
ban a tatárjárás, majd a török hó
doltság alakjában pusztított végig 
Magyarországon. De a történelem 
folyamán most történik első ízben, 
hogy a nemzet nem magára ha
gyottan viaskodik az óriás túlerő
vel, hanem hatalmas és dicsőséges 
szövetségesek oldalán vonul hadba. 
Büszke és boldogító gondolat, 
hogy a magyar csapatuk harci 
erényekben méltó és egyenrangú 
bajtársai a világ első katonáinak, 
a német hadseregnek. A magyar 
katona nemcsak bátor, fegyelme
zett és áldozatkész, hanem — mint 
egy ősi, harcias nép 11a — nagy 

mértékben- rendelkezik az egyéni 
kezdeményczé.s és gyors elhatáro
zás erényeivel Erről tanúskodnak 
a harctéri tudósítások, melyek a 
magyar hadc.-ő egyes tagjainak 

elképesztő hőstetteiről számolnak 
be. 

Minden magyar katona tisztá
ban van azzal, hogy mi a tét ennél 
a vél es erőpróbánál. IIa győzne a 
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A Kádártól kapott parancs értelmében piackutatást végeztem egy kis nyomda betűkészletének 
beszerzésére. Hosszú kutatás után az Andrási József és Gerendás József betű- és tömöntő üzletében 
(VIII. Víg utca 3.) vásároltam meg a Vkf. 6. osztálya számára egy Amszt-betűtípusú nyomdát, a 
betűszekrényekkel, a kéziszedéshez szükséges szedővasakkal, szedőhajókkal, zárólapokkal s minden 
egyéb kellékkel, felszerelésekkel. Gondos súlymérések előzték meg a vételt, mert számolni kellett a 
Rotaprint géppel már megterhelt autóbusz teherbíró képességével. Arról szó sem lehetett, hogy egy 
villamos erővel működő, könnyű, gyors sajtógépet is vegyünk, túl nagy volt a súlya. A Tábori Újság 
megjelentetését tehát a Rotaprint gépre és a „valahol" majd biztosítandó nyomdára terveztük. 

A „Keleti Front- Tábort Újság" első száma 

A nyomda műszaki fejlesztésének gondjai közt folyt a Tábori Újság első számának szerkesztése. 
Két ügyes, rendkívül gyors kezű nyomdász, kéziszedő behívása is bekövetkezett. Elrendezték a 
betűszekrényeket az újság-autóbusz redőnyös szekrényeiben s az első szám kéziratai elkészültek. 

Az első szám vezércikkének írására felkértem Herczeg Ferencet, akivel a „Pesti Hírlap" újságírói 
tehetségversenye során ismerkedtem meg. Vezércikkének „Keresztesvitézek" címet adta. Szalay Lajos 
szép rajzot készített s ezzel az első oldal megtelt. Nyolc oldal kinyomására nyüt lehetőségünk, s a 
kiszedett, betördelt hajók nyomdába kerülhettek. (A címlapot 1. a 132. oldalon!) 

A Haditudósító Század ünnepélyes búcsúztatása, egyben a század bemutatkozása május 23-án volt 
a Vérmezőn s az alakulatot megszemlélte a vezérkar főnöke, v. Szombathelyi Ferenc vezérezredes és 
még néhány katonai előkelőség. Június 8-án a század ünnepélyes esküt tett, majd a Kelenföldi 
pályaudvaron „bevagonírozott" és június 11-én elutazott. 

A „Keleti Front" I. évfolyam 1. számának szép sikere volt, Kádár Gyula személyesen is gratulált 
nekem, ezért aztán meglepetésként ért elutazásom előtt Miltényi őrnagy, századparancsnok közlése, 
hogy a lap szerkesztését el kell tőlem vennie, mert nem egyeztethető össze a lap szerkesztése külön-
tudósítói munkámmal. A szerkesztés a századon belül állandó munkát igényel, mint különtudósítónak 
viszont a főparancsnokság I/B tisztje szándékai szerint kell működnöm. 

Rosszul esett a közlés, mely formálisan helyesnek látszott, de a kettős feladatkört békésen és jól 
megoldható lett volna. Élt bennem a gyanú, hogy parancsnokom emlékezett a Kádár által a Lanárián 
tartott „nagy kihallgatásra". 

A „Keleti Front" a Donnál 

Elbúcsúztam szerkesztőségi és nyomdai bajtársaimtól, az öreg „busztól", melynek rendbe
hozataláért annyit küzdöttem. A századot Rzsesovban kivagonírozták, onnan öreg Lancia Apriliámon 
tettem meg az utat Kurszkig, majd onnan a Donig. 

A Tábori Újság már nem általam szerkesztett 2. száma június 27-én jelent meg, egy lapos (két 
oldalas) kiadásban, Rotaprint nyomásban, majd egy ideig viszonylag ütemesen (július 2., 4., 7., 13-, 
15-, 26., 3 D . Ezt követően egyre ritkábban jelent meg, október elejéig mindössze nyolc szám hagyta 
el a Rotaprint gépet. Nyilvánvalóan műszaki nehézségek, alkalmatlan papír és nyomdafesték követ
keztében a Rotaprint számok elég silányak, néha nehezen olvashatók voltak. Sokasodtak is az elma
rasztaló bírálatok mind Szombathelyi, mind Kádár részéről. A Haditudósító Század mindig közvetlenül 
a doni arcvonal mögött települt, elhagyott falurészekben, a lapelőállítás kétségkívül nagy nehézségek
kel járt. 

Budapesten a Vkf. 6. osztályán vizsgálták a kérdést, Kádár tanácskozott Hans von Kluge százados
sal, aki az OKW összekötőtisztjeként működött a Fortuna utca 21-ben, s aki ismertette a német kato
naújság szerkesztésének és nyomtatásának a módját. A német haderő katonaújságját ugyanis Harkov
ban szerkesztették és nyomtatták. E tárgyalások eredményeként v. Csikós Jenő, a Haditudósító Osztály 
parancsnoka Harkovba utazott, ahol 1942. szeptember 26-án Miltényi Árpáddal, a Haditudósító Század 
parancsnokával is találkozott, s a helyszínen tanulmányozták az ,,Ost-Front" szerkesztését, 
nyomtatását. Döntöttek: a „Keleti Front" települjön át Harkovba. Az Ortskommandaturánál kiutaltattak 
egy önálló, emeletes házat a szerkesztőség és a nyomda céljaira. Az áttelepítés szervezése és 
előkészítése gyors ütemben haladt előre. 

Budapesten azonban ugyanebben az időben érdekes lépések történtek a különtudósítók hazaren
delése ügyében. A szerkesztőségek szorgalmazták Kolosváry-Borcsa Mihálynál, járjon el a vezérkar 
főnökénél, hívja fel a figyelmét a tavasz során tett ígéretének beváltására. A magyar sajtó legjobb 
újságíróit bocsátotta a haditudósítás szolgálatába, de megjött az ősz, s még senki sem tért haza. E 
nyomás folytán és ígéretének betartása jegyében Szombathelyi vezérezredes, a vezérkar főnöke 
először a századnál működő képzőművészeket festőket és szobrászokat rendelte vissza. A századnak 
ez a részlege 1942. szeptember 10-én indult haza a Dontól. 
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L ÉVFOLYAM, «ft. SZÁM. 1942. OKTÓBER 10. 

T A J 0 R I U J S Ä G 
A SZĽRKESZTÔSÉa ÉS KIADÓHIVATAL TÁBORI POSTASZAMA : 2 0 2 - 4 3 . -

Az otthon melege 
Ha az ember hazafelé figyel, a két

ezer kilométeres, távolságon át, az éter 
hullámain is Jó hirek jutnak cl hozzánk, 
idekint kemény ütközetek váltják egy
mást Ez a fegyveres helytállás arc
vonala. Az első arcvonal. Otthon fegy
ver helyett szerszám van a kézben, toll, 
vagy ekeszarv, kapanyél, vagy kalapács. 
Az a második arcvonal, amely keményen 
dolgozik és eredményesen termel, első
sorban értünk, akik Itt a Don-mentén 
s Haza védőpajzsa vagyunk. 

Az otton szívverése ütemes. Egész
séges. Nem beteg az otthon, nem té
továzó. Tudja Jól, hogy ma az élelerós, 
lélekben UJú nemzetek között nugy 
versenyfutás folyik a boldogabb jöven
dőért -S Ja] lesz a nemzetnek, amely 
lekésik I 

Rajtunk pihen a második arcvonal 
tekintete. Éreznünk kell, hogy a Don
nál nem vagyunk egyedül I Nem vagyunk 
a nemzet testéből, életéból kivetettek, 
magUkrahagyatottak. Bennünket néz a 
nemzet és minket kísér a szeretete, 
miénk minden aggódása és támogatása. 

.A szavak nőstények, a tettek a 
hímek I" — mondotta egyik híres Írónk 
és valóban, szónoklatok, szép beszédek. 
Szavak minket hidegen hagynak. Ide
kint nem a szavakon, a tetteken áll 
vagy bukik az éleť Mi a tettek beszé
dét szeretjük. 

Az otthon tudja ezt és tettekkel 
Üzen nekünk. Csak a minap érkezett 

' hír arról, hogy máris százezer magyar 
nö jelentkezett önkéntes nöi honvédelmi 
szolgálatra, hogy átvegye megüresedett 
helyünkön a szerszámot. A Vöröskereszt 
országos gyűjtése Is példátlan sikerrel 
Járt és most eljutott hozzánk a hlr, 
hogy nz ország határán kivül harcoló 
honvédség részére, tehát a ml részünkre, 
a mi javunkra megszervezett téli ruha
gyűjtés eredménye kétszáz vagon meleg 
ruha, bunda, érmclegftó és egyéb hasz
nos téliholml. 

Tettekkel üzent ismét az édes Haza: 
elkttldte az otthon melegét 

A honvédelmi miniszter 
megszemléli a doni arcvonalat 

Vitéz lófó nagybaezoni Nagy Vilmos ny. vezérezredes, honvédelmi mi
niszter a keleti hadszintérre utazott. 

Elutazása elótt kijelentette, hogy elmegy az első vonalig és felveszi az 
érintkezést katonáival. Szemleútja során tanulmányozza a hadsereg ellátását, 
téli berendezését és ellenőrzi, hogy kellő időben megérkerik-c az arcvonalba 
a magyar társadalom készségéből összegyűlt nagymennyiségű téli ruházati cikk. 

A honvédelmi miniszter azonban nemcsak szemleutra érkezik. Közölni 
akarja katonáival, hogy odahaza, a Hazában minden rendben van és rendben 
is lesz. A kormány a legteljesebb mertekben gondoskodik a hadbavonullak 
hozzátartozóiról. 

A honvédelmi miniszter utazása során a német főhadiszállásra is ellá
togat és mintegy két hét múlva tér vissza Budapestre, hogy a honvédelmi 
tárca költségvetési vitájának tárgyalásánál már ott lehessen. 

V i s s z a v e r t s z o v j e t e l l e n t i L t n a d ú s o k n d o n i a r c v o n a l o n 
A keleti arcvonal északi részén, n Ladoga-tólól délre a németeknek 

sikerült állásaikat lényegesen kedvezőbb helyzetbe hozni. A sztálingrádi térsége 
ben a nehéz bombázók a tüzérséggel larOltvc elpusztították azt az ipari 
negyedet amely még a szovjet kezében volt. 

A doni arcvonalon magyar és német kötelékek az ellenség számtalan 
ellentámadási kísérletét visszaverték. 

HarcirepUlögépck a Volgától keletre csapat- és anyagszállító vonatokat 
valamint szovjet repülőtereket bombáztak. 

A Kaukázusban újabb fontos magaslati állásokat foglaltak el. Erdei 
harcokban a német csapatok ismét bekerítettek és megsemmisítettek egy 
ellenséges erccsoportot A Tuapszc-felé vezető hágónál bekerített ellenséges 
gárdahadosztályt megsemmisítették. OrozniJ olajváros bombázása sikerrel Járt. 

M a l t a l é g i t e r é b e n 15 b r i t « é p e t Hi t t ek l e 
Erős német és olasz légikötclékck hatásosan bombázták Málta repülő

tereit. Légiharcban 15 brit repülőgépet lelőttek. 
Német repülőgépek a Csatornában fekvő szigeteken hadiszcmpontból 

fontos iparvidéket támadtak. Egy uszó dokkot inc^emiiiisltcttck. A délangliai 
partvidék egyik városának ipari berendezéseit könnyű német liarcigépek mély
repülésben lámadták. Brit repülőgépek Kiel városára nyújtó- és robbanó 
bombákat dobtak, bjszakai vadászok 10 támadó gépet lelőttek. 

N é m e t k t t l o - J e l e n t é « a t e n g e r a l a t t j á r ó k ú j a b b s i k e r e i r ő l 
Német tengeralattjárók Afrika legdélibb csúcsánál elsüllyesztettek egy 

23.45G tonnás brit szcmélyszállltóhajót, továbbá egy 20.119 tonnás brit-kana
dai óceánjáról. Mind a két, fegyverekkel is megrakott gyorshajón mintegy 10 
ezer főnyi csapatot szállítottak Egyiptom és Közép-Kelet felé. Ugyanezen a 
tengenészen még két hajót süllyesztettek cl 17.425 tonna űrtartalommal. Az 
ellenség ezáltal Fokváros előtt legutóbb 61 ezer tonnát veszített. 

Az Atlanti-óceán északi részén német tengeralattjárók még 14 Angliába 
irányított hajót süllyesztettek cl 82 ezer tonna űrtartalommal. Az ellenség 
tehát az elmúlt napokban Uj-Fundlandtól a Jóremrnység-fokáig terjedő ten
genészen öestttsen 18 hajót veszített 143 ezer tonna üxturtalomniat 
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A különtudósítók feleségei is testületileg jártak a Sajtókamara elnökénél, Csikósnál, sőt még a 
vezérkar főnökénél is annak érdekében, hogy tartsa be ígértét. A kapott hazai levelekből megértettük, 
hogy Szombathelyi vezérezredes intézkedése sokáig már nem késhet. 

Elindul a „Keleti Front" Harkovba 

A harkovi Miltényi-Csikós találkozó után az események a Haditudósító Század szálláshelyén gyor
san peregtek. 

A nyári sokféle bizonytalanság után Márkus Pál hadnagyot, a „Kis Újság" belső munkatársát bízta 
meg a Vkf. 6. osztálya a tábori újság szerkesztésével, beosztották mellé Csontó Menyhértet, a „Füg
getlenség", Németh Györgyöt, az „Új Magyarság", dr. Pados Pált a „Pesti Hírlap" belső munkatársát, 
valamint dr. Gerő Lászlót, a győri „Nemzeti Hírlap" munkatársát, s kijelölték a két nyomdászt, a Ro
taprint gépkezelő műszerészét, az anyagi ügyek intézésére pedig Geiszler István t. hadnagyot. A Har
kovba áttelepítendő szerkesztőség az autóbusz mellé egy személygépkocsit is kapott. 

A „konvoj" 1942. szeptember 22-én indult el Nyikolajevkából Harkovba. Elsőnek a személy
gépkocsi indult Csontóval, Gerővel, Némethtel, majd a tábori újság nagy és maximálisan megterhelt 
autóbusza vágott neki a mintegy 150 km-es útnak, a „hírhedt" „Armeestrasse"-nak, mely széles földút 
volt. 

Sztarij Oszkol előtt egy meredek lejtőn lefelé gurulva az autóbusz a baloldali padkán át a mélybe 
zuhant. A vezető ülésen Bauer gépkocsivezető, balján Márkus hadnagy ült. A mélybe zuhanó busz 
kinyílt ajtaján Márkus ki akart ugrani, de az ajtó visszacsapódott, Márkus karja beszorult. Pados kiesett, 
ájultan vitték kórházba. A Rotaprint gép az autóbusz mennyezetét áttörve kirepült. 

Az autóbusz hátsó részében ülő nyomdászok közül egy Lakatos nevű a lezuhant autóbusz alatt 
lelte halálát. Az utasok többi része kisebb-nagyobb sérüléssel túlélte a tragédiát. Márkus hadnagy 
néhány nap múlva meghalt a sztarij oszkoli kórházban, az ilovszkojei repülőtér alatti réten egy öreg, 
romos kápolna mellett temettük el. Padost a kórházvonat hozta haza. 

A Donnál hallgattak a fegyverek, de Nyikolajevkában, a századkörzetben, szálláshelyükön mind
nyájan mély letargiába estünk s főleg e tragikus esemény után egyre nyugtalanabbul vártuk az egyre 
határozottabban beígért hazahívási parancsot. 

Harkovba vezényelnek 

Nyikolajevkában a Resžpublika ulicában voltam elszállásolva egy öreg szabómesternél, aki egyben 
a templom karnagya is volt. Október első napjaiban már lassan csomagolhattunk, számolgattuk a 
hazatérés napját, amikor megkaptam Miltényi távmondatát Harkovból, a hadseregfőparancsnokságon 
át. A parancs úgy szólt, készülődjek, át kell vennem Harkovban a szerkesztőséget, vagyis újra pa
rancsnoka leszek a „Keleti Fronf-nak. 

Nem a legnyugodtabb lelkiállapotban érkeztem meg október 10-én a városba. Miltén/yi őrnagy már 
a tragédia után a városban tartózkodott. Csikóssal együtt értem jöttek. 

A Tábori Újság szerkesztősége a Hoszpitalia ulica 22. szám alatti, egyemeletes téglaházában 
székelt. Villanyvilágítás nem volt, a csapokból víz nem folyt. 

Az épen megmaradt nyomda szedőszekrényeit a nyomdászok közben rendezték. A földszinten he
lyeztük el a szedőtermet, Varró és Oláh birodalmát. 

Tétovázásra nem sok időm maradt. Elkészítettük a legközelebbi lap tartalmi vázlatát, szétosztottam 
a munkát. 

Újságíró bajtársaim villámgyorsan dolgoztak, de hősi munkát végeztek a szedők is. Október 13-án 
látogatást tettem az „Ost-Front" szerkesztőségében, megbeszéltük a lapnyomtatását. "A németek 
hetenként kétszer jelentették meg lapjukat 20-20 000 példányban, a „Keleti Front" nyomtatása is a 
németeknél történt. A lap 27. száma október 20-án hagyta el a nyomdát 5000 példányban, de 23-án 
már megjelent a 28. szám is. Az általam szerkesztett utolsó szám, a 29-, október, 27-én jelent meg. 
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M. KIR. HONV. H A D I T U D Ó S Í T Ó OSZTÁLY. 

DISZPARANCS. 
BUDATÉTÉNY, 1943 MÁJUS HÓ 28-ÁN. 

il A K O R M Á N Y Z Ó Ú R Ő F Ő M É L T Ó S Á G A a Szovjet elleni hadmü-
K I T U N T E T É S K K veletek alkalmából: 

ADOMÁNYOZÁSA 1942 október hó 29-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
Miltényi Arpád alezredesnek a Kde. Magyar Koronás Bronz Érdemérmei hadisza
lagon, (H. M. 66423/ein. 8. e. 1942.) 

1943 március hó 4-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
Konok Tamás őrnagynak a Kde. Magyar Koronás Bronz Érdemérmet liadiszalagon 
kardokkal, (II. M. 15487/eln. 8 e. 1943.) 

1943 április hó 10-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
Schultz Rudolf őrnagynak a Kde. Magyar Koronás Bronz Érdemérmei hadiszalagon, 
(H. M. 23967/cln. 8. e. 1943.) 

1943 május i-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
Sándor Zoltán őrnagynak a Kde. Magyar Koronás Bronz Érdemérmet hadiszalagon, 
(H. M. 27104/eln. 8. e. 1943.) 

1943 március hó 4-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
. Kizák László fhdgy-nak a Kde. Magyar Koronás Bronz Érdemérmet hadiszalagon 
kardokkal, 
Erdős Lajos zls-nak a Kde. Magyar Koronás Bronz Érdemérmet hadiszalagon, 
(H. M. 15487/eln. 8. e. 1943.) 

1943 március hó 8-án kelt legfelsőbb elhatározásával a hősi halált halt 
Márkus Pál hdgy-nak a Kde. Magyar Koronás Bronz Érdemérmet hadiszalagon 
kardokkal, (H. M. 20372/eln. 6. e. 1943.) 

1943 március hó 18-án kelt legfelsőbb elhatározásával 
Dr. Szentpétery Tibor zls-nax, a Kde. Magyar Koronás Bronz Érdemérmet hadi
szalagon kardokkal. (H. M. 20J69/eln. 8. c. 1943.) 

1943 április hó 6-án kelt legfelsőbb elhatározásával 
Sz. Kovács Imre fhdgy-nak. Pálinkás Miklós zls-nak a Kde. Magyar Koronás Érdem
érmet hadiszalagon, (H. M. 20311/«In. 8. e. 1943.) 

1943 április hó 10-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
Dr. Vereség János zls-nak a Kde. Magyar Koronás Bronz Érdemérmet hadiszalagon 
kardokkal, 
Kcrnstock Károly fhdgy-nak, Benyovszky István hdgy-nak, Hortobágyi Jenő hdgy-
nnk a Kde. Magvar Koronás Bronz Érdemérmei liadiszalagon, (II. M. 23967/éln. 8. 
e. 1943.) 

1943 április hó 16-án kelt legfelsőbb elhatározásával 
Csckey István hdgy-nak, dr. Bodócsy Endre o. zls-nak a Kde. Magyar Koronás 
Bronz Érdemérmei hadiszalagon, (H. M. 20370/eIn. 8. c. 1943.) 

1943 május hó 1-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
Tombor Tibor fhdgy-nak, Rozsnyai Simon fhdgy-nak, Polonyi Elemér hdgynak, 
dr. Gcrö László zls-nnk. Darvas Nándor ids-nnk n Kde. Magyar Koronás Bronz 
Érdemérmet liadiszalagon, (H. M. 27104/eln. 8. c. 1943.) 
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A vezérkar Jonöke betartja szavát: hazarendelik a különtudósítókat 

A „Keleti Front" 28. számának megjelenési napján, október 23-án érkezett meg a hadseregfőpa
rancsnoksághoz Szombathelyi távmondata, a leszerelésünket és hazaindításunkat elrendelő parancs. 

Bár nagyon szerettem a Tábori Újság szerkesztését, boldogan fogadtam utódomat, Rozsnay Simon 
tartalékos hadnagyot, a polgári életben a „Kecskeméti Közlöny" belső munkatársát, akinek a lapot ün
nepélyesen átadtam. 

Október 31-én érkeztünk Budapestre. A Lanárián ünnepélyesen fogadtak bennünket. Leszereltünk. 
Leadtam Frommeromot, a tárban mind a 9 lövedék benne volt, úgy, ahogy átvettem. 

Lesoványodva, súlyos betegen érkeztem haza, hogy boldogan hallgassam kisfiam gügyögését, aki 
a tyimi ütközet előestéjén, június 27-én született. 

1943. január elsejével tartalékos főhadnaggyá léptettek elő és május hó l-jével a Kormányzó Úr „a 
Szovjet elleni hadműveletek alkalmából dicsérő elismerése jeleként a Magyar Koronás Bronz Érdemér
met hadiszalagon" adományozta s a kitüntetést Csikós Jenő, akkor már ezredes adta át nagy ünnepség 
keretében a Lanárián. Utána bankett volt a dunaparti „Kutyacsárdában". 

A Kormányzó Úr az összes különtudósítót kitüntette. (A díszparancsot 1. a túloldalon!) 

Aztán nehéz évek következtek, megértem 1978 őszét, amikor megjelent, s megvettem egykori leg
főbb parancsnokom, Kádár Gyula „A Ludovikától Sopronkőhidáig" című könyvét, ahol a 452-453-
lapon legnagyobb megdöbbenésemre azt olvastam, hogy szerinte mi engedély nélkül tértünk haza, 
Szombathelyi haditörvényszék elé akart állíttatni minket, de kérésére ettől a szándékától elállt, azzal 
biztatva a vezérkar főnökét „majd elbánik velünk". Szerinte kihallgatásra rendelt bennünket s a „kato
nai műharag minden eszközét felhasználva gorombáskodott" velünk... 

E sorok írása közben újraolvastam Kádár ezredes könyvének idézett lapjait s azon tűnődtem, hogy 
e nagyműveltségű embernek könyve írása során hogy mondhatott ily nagy mértékben csődöt az em
lékezete. 

A „Keleti Front" Harkovban egy ideig még megjelent, majd a háború vihara a Tábori Újságot is el
söpörte. 
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FORRASKÖZLEMÉNYEK 

DORA KACNELSON-KOVÁCS ISTVÁN 

EDMUND SLASKI EMLÉKIRATA ÉS AZ ERDÉLYI LENGYEL LÉGIÓ 

A magyarországi lengyel légió legérdemdúsabb szervezője és fényes katonai 
karriert befutó parancsnoka, Józef Wysocki tábornok forrásértékű emlékiratában 
megjegyzi, hogy könyvének zárófejezetében az erdélyi lengyel légió történetét 
kívánta összefoglalni. „Ily módon akartam a magyarországi lengyel légiók képét 
kiegészíteni" - írja lábjegyzetszerű utalásában, amelyet így folytat: „Miután 
közelebbről megismertem az erdélyi lengyel légió sorsának alakulását, elálltam 
eredeti szándékomtól. E légió szervezését ugyanis még be sem fejezték, amikor a 
magyar katasztrófa mindenre pontot tett, így e légió kezdeti formációinak szinte 
sehol se volt alkalma magát kitüntetni, sőt még csak csatába se tudtak menni." 
Fontos észrevétele az is, hogy „... a tiszteket és a hadfiakat kivéve e légió 
személyi állományát csupa osztrák és orosz hadifoglyok alkották." 

Az erdélyi lengyel légió szervezőinek egy részével Vidinben együtt internált 
Wysocki a következő gondolattal zárja fentebbi kitekintését: „Nem kétlem, hogy 
akadnak szemtanúk, akik önálló és pártatlan leírását adják az erdélyi légió sors
fordulóinak. Kétséges, hogy ez a lengyel névre hízelgő lenne, de hogy mind
nyájunk számára mélységesen tanulságos lesz, az biztos." 

Wysocki tömör értékelése némi kiegészítésre szorul. Az erdélyi lengyel légió 
valóban nem dicsekedhet a - Slaski emlékiratában sem véletlenül kiemelt - bár-
cai, tarcali és szolnoki lengyel bravúrokkal, de azért némi babért a harctéren is 
aratott. Az 1849. július 10-i besztercei csatában a lengyel légió Michal Strzelecki 
őrnagy által vezetett 1. zászlóalja derekasan helyt állt, s felettesei elismerését is 
kiérdemelte. A moldvai hadjárat különítménye tüzérparancsnokának, Wladyslaw 
Tuszowski tüzérfőhadnagynak félütege is a megbízható egységek közé tartozott, s 
azok a kislétszámú lovasszázadok, amelyeket 1849 nyarán a beszterce-vidéki és a 
nagyszebeni fronton harcba vetettek, szintén nem vallottak szégyent. A nyári 
erdélyi hadjáratot megpecsételő augusztus 6-i nagyszebeni csatában a légió egyik 
dzsidásszakasza Bemmel együtt az utolsók között hagyta el a várost. A heves 
összecsapásban Józef Zagórski dzsidásfőhadnagy is elesett. E végzetes csata hősi 
halottjai között még egy lengyel tiszt van, Pawel Nawrocki kapitány. Ő ugyan 
nem légionista, hanem a 2. vadászezred 8. századának parancsnoka. 

1 Pamietnik jenerala Wysockiego dowódzcy legionu polskiego na Wegrzech z czasu kampanii wegierskiej w 
roku 1848 i 1849. (Wysocki tábornoknak a magyarországi lengyel légió parancsnokának emlékiratai az 1848-as és 
1849-es magyar hadjáratról). Poznan, 1850. (a továbbiakban: Wysocki). 

2 Wysocki, 35. o. 
3 Bem w Siedmiogrodzie i w Banacie. Z pamietników Jozefa Wladyslawa Ruckiego, bylego oficera legionu 

polskiego. (Bem Erdélyben és a Bánságban. Józef Wladyslaw Ruckinak, a lengyel légió volt tisztjének 
emlékirataiból). Lwów, 1862. (a továbbiakban: Ruckt). 
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Wysocki reménye nem teljesült. A vidini internáltak közül senki sem vállalko
zott az erdélyi lengyel légió históriájának összefoglalására. Legalábbis nem 
tudunk róla, hogy ilyen munka született volna. Olyan emlékirat, amely több-
-kevesebb teret szentel az erdélyi lengyel légiónak, eddig három jelent meg. 
Időrendben elsőként Wladyslaw Rucki Bem w Siedmiogrodzie i w Banacie (Bem 
Erdélyben és a Bánságban) látott napvilágot. ,,A lengyel légió volt tisztje" el
sősorban Czetz német nyelvű művéből merítve írja meg Bem erdélyi és bánsági 
hadjáratának történetét. Személyes élményeit az események közé ékelve ad 
kitekintést az erdélyi lengyel légió szervezésének és működésének egy-egy 
epizódjára. Mivel 1849 nyarán Strezelecki zászlóaljában szolgált, részletesen 
beszámol egységének a besztercei csatában és az azt követő visszavonulás során 
tanúsított helytállásáról. Ugyancsak hasznos adalékokkal szolgál a Kolozsvár 
feladását követő eseményekről, a Bánffyhunyad és Csúcsa közötti összecsapások
ról valamint a zsibói fegyverletételről. 

Erős kritikával kezelendők Antoni Langie 1896-ban megjelent emlékiratának 
az erdélyi lengyel légiót érintő részei. Langie nevét A lengyel légió csatadala 
című verse tette ismertté Magyarországon. A verset Sárossy Gyula fordította s tette 
közzé a Jövő 1848. december 22-i számában. Langie mind az emlékiratában, 
mind a Szybalski által a budapesti és a krakkói Nemzeti Múzeumnak ajándéko
zott emlékalbumban kapitányként mutatkozik be. Slaski őt egyszer főhadnagy
nak, máskor századosnak titulálja. Persze nem Langie az egyetlen tiszt, akinek 
rangeredete bizonytalan. Az erdélyi lengyel légióban több ilyen akad. 

A legtágabb teret az erdélyi lengyel légió harcainak Franciszek Bagienski 
néhány évvel ezelőtt Wspomnienia starego Wolyniaka (Egy öreg volhíniai 
visszaemlékezései) címen kiadott memoárja szenteli. Bagienski azonban közel 
fél évszázaddal megtörténtük után vetette papírra erdélyi élményeit. Az 
események alaposan összekuszálódtak benne az eltelt évtizedek során. Csak a 
táborok, a portyák, az előőrsi csatározások s az ütközetek, meg a háború által 
feldúlt erdélyi tájak hangulatát adja vissza hűségesen. Némi ismeretet azért 
szerezhetünk belőle a légió tisztjeiről s az egyes eseményekről, pl. a lovasság 
szamosújvári szervezéséről, vagy Kovalski százados kísérletéről, aki zászlóalját 
Wysocki táborába akarta vinni. Bagienski munkája helyzeteket megjelenítő 
történelmi regény, s csak szerény történelmi forrásértékkel bíró memoár. 

Edmund Slaski szinte az orosz csapatokkal egy időben lépett magyar földre. Az 
ilyvói gimnazista ekkor tizenkilenc éves. Apja, Ignacy Slaski a városi magisztrátus 
tanácsosa, aki, mint a később ellene lefolytatott vizsgálatokból kiderült, az ilyvói 
magyarbarát bizottság tevékeny tagjaként részt vett a lengyel légió önkénteseinek 

4 L. a 3. jegyzetet. 
5 Czetz János: Berns Feldzug in Siebenbürgen. Hamburg, 1850. 
6 Rucki, 208-222. o. 
7 Pamietnik niedoli Antoniego Langiego z lat 1849-1856. (Visszaemlékezés Antoni Langie 1849 és 1956 közötti 

balsorsára.) Krakow, 1896. 
8 Bagienski, Franciszek- Wspomnienia starego Wolyniaka. (Egy öreg volhíniai visszaemlékezései.) Warszawa, 

1987. (a továbbiakban: Bagienski). 
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szervezésében is. Fiának, Edmundnak 1848 galíciai eseményeiben játszott 
szerepe sem kerülte el a hatóságok figyelmét. Mint az ilyvói akadémiai légió 
tagja, azok közé a radikálisok közé tartozott, akik november 2-án minden áron 
felkelést akartak kirobbantani Ilyvóban, s a gárdának a császári városparancsnok
kal megegyezésre kész parancsnokát, Wybranowski tábornokot árulónak kiáltva 
ki, újból a barikádok építésébe fogtak. Hogy Edmund Slaski sorsa miként 
alakult azután, hogy Hammerstein tábornok a város kíméletlen bombázásával 
csírájában fojtotta el a felkelést, s Galíciában bevezette az ostromállapotot, nem 
tudható. Nyilván kapcsolatban állt a helyi magyarbarát bizottságok valamelyi
kével, ezáltal a magyarországi emisszáriusokkal is. Tény, hogy ameddig Galíciát 
el nem hagyta, addig is híven a magyar, pontosabban: a lengyel-magyar ügyet 
szolgálta. Ezt bizonyítja, hogy meglepően pontos adatokkal rendelkezett az orosz 
csapatok galíciai felvonulásáról és elhelyezkedéséről. A fiatalember eltökéltségét 
jelzi, hogy a vég kezdetén állott a magyar ügy szolgálatába. 

Eredetileg a magyarországi lengyel légióba akart belépni, de mire egy napi 
járóföldre ért céljához, az együtt 10 000 főt számláló IX. hadtest és a lengyel légió 
már visszavonulóban volt Miskolc felé a 110 000 embert számláló orosz főhad-
sereg elől. A július 24-én Kassa közelében, Lemesnél vívott csata az utolsó 
nagyobb ellenállása Paszkevics altábornaggyal szemben az ügyesen visszavonuló 
Wysockinak. Ennek az összecsapásnak ágyúdörgését hallja Slaski, hiszen a távol 
fekvő Eperjest harc nélkül ürítették ki a magyarok. Miután így Kassánál nem tud 
csatlakozni a légióhoz, Miskolcon próbálja meg beérni honfitársait. Kísérlete nem 
minden veszély nélküli, mivel a térségben itt-ott már feltünedeztek a portyázó 
kozák előőrsök. Szerencséjére a sátoraljaújhely-miskolci úton szembetalálkozik a 
légiótól a visszavonulás során Miskolcon elváló és Erdélybe, Bem táborába 
igyekező Leon Czechowski őrnaggyal, a Slaski-család régi ismerősével. Edmund 
Slaski és társai csatlakoznak hozzá. 

Leon Czechowski az 1849-ben Magyarországon harcoló legismertebb légionista. 
Alakját Stanislaw Wyspianski örökítette meg a Novemberi éj című drámájában. 
Mint a gárda gránátosezredének hadnagya, beavatottja volt az 1830. november 
29-i felkelést előkészítő összeesküvésnek. Wyspianski a fogalommá váló ,,éj" ut
cai harcaiból emeli át őt, - akinek van bátorsága tábornokára fegyvert fogni, - a 
színpadra. így lehetett Andrzej Wajda rendezésében az 1970-es évek krakkói Régi 
Színházában is megelevenedő hős, aki ott masírozik egysége élén a harcra 
buzdító Paliasz nyomában, s annak lelkesítő szózatára, mint egész életét 
meghatározó visszhang feleli: 

Rajta, előre! Vitézek! 
Vesszen a cár királysága! 
Az arzenálhoz! 

Három hónap múlva a véres grochówi csatában súlyosan megsebesül. Több 
mint fél évig tart a gyógyulása. Őrnagyként tér vissza az ezredéhez. Még jókor 
ahhoz, hogy Varsó védelmében részt vehessen. Az 1830-31-es szabadságharc 
leverése után Galíciában telepszik le. Megnősül, gazdálkodik. Részt vesz a 

9 Stebelski, Piotr: Lwów w 1848 r. Na podstawie aktów sledczych. (Ilyvó 1848-ban. Nyomozati akták alapján.) 
Kwartalnik Historyczny, 1909. 311. o. 

10 I. m. 559- o. 
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tragikus végkifejletű 1846-os galíciai felkelésben. Elítélik, 1848 márciusában am
nesztiával szabadul. 1849 tavaszán jelentkezik Dembinskinél. 

Czechowski további magyarországi működéséről Slaski tájékoztat bennünket. 
Wyspianski drámájának mellékszereplője Slaski emlékiratának egyik főhőse lesz. 
Tőle tudjuk meg, hogy, mint ez Nagyváradon kiderül, Czechowski őrnagy Fran-
ciszek Los alezredessel együtt azért igyekszik Bemhez, hogy az erdélyi lengyel 
légió szervezését a kezükbe vegyék. Nagyváradon még nem tudható, hogy ki jut 
majd fontosabb szerephez. Slaski nemcsak közvetlen élményeit osztja meg 
velünk, hanem az 1849. július 6-tól Kolozsvárott szerveződő légió történetébe (és 
előtörténetébe) is beavat minket. A közvetlenül a szabadságharc után született 
naplószerű beszámoló egészen a zsibói fegyverletétel előestéjéig kíséri figyelem
mel a légió működését, sorsának alakulását. Nemcsak az erdélyi lengyel légióra, 
hanem 1849 nyarának kolozsvári hangulatára vonatkozóan is fontos adalékokkal 
szolgál. A város az augusztus 14-ét megelőző hetekben remények és félelmek 
között vergődött. Slaski emlékiratát e vonatkozásban érdemes összevetni Paget 
János A szabadságharc utolsó napjai Erdélyben című naplójával. 

Hogy Slaskival mi történt közvetlenül a zsibói fegyverletétel után, nem tudható. 
Minden bizonnyal sikerült eljutnia Törökországba, legalábbis erre lehet követ
keztetni a Wysocki-emlékirat függelékében közzétett vidini névsorból. A polgári 
személyek névjegyzékében a 3-as sorszám mellett ugyanis szerepel egy Slaski 
nevű hadnagy. A visszaemlékezés szerzője tehát valamilyen úton-módon 
eljuthatott Törökországba, jóllehet a Kolozsvárról Zsibón át Nagybánya felé 
visszavonuló légionisták közül kevesen tudtak dél felé kimenekülni. 

Slaski egy idő után visszatér Galíciába, ahol Alexander Bachnak a légionisták 
megbüntetését erőíró rendelkezése értelmében besorozzák a hadseregbe. Néhány 
esztendő múlva, mint hadnagy, kéri a leszerelését. Az I. Ferenc Józsefről el
nevezett ilyvói gimnáziumba kerül, ahol németet tanít. Iskolájának legnépszerűbb 
tanára lesz. Ő ,,az ilyvói ifjúság fénylő hőse", „iránymutatója és szeretett vezére" 
- ahogyan egy ismeretlen emlékiratíró jellemezte. Hat nap sem telik el az 1863-
január 22-én Orosz-Lengyelországban kirobbant felkelés első óráitól, és Slaski 
egy csapat diák élén elindul Ilyvóból, hogy csatlakozzék az utolsó lengyel nemesi 
szabadságharcnak nevezett, majdhogynem reménytelen megmozduláshoz. Már
cius folyamán, már mint százados, egykori felettese és barátja, Leon Czechowski 
ezredes parancsnoksága alatt harcol egy század élén. Miután őrnaggyá léptetik 
elő, a Nemzeti Kormány megbízásából önálló egységet szervez. Az október 22-én 
Lazek és Borów között vívott csatában Slaski súlyosan megsebesül: kezét am
putálni kell. A tábori segélyhelyen végzett operációt nem éli túl, október 30-án 
meghal. 

11 Paget János: A szabadságharc utolsó napjai Erdélyben. (Közli: Dr. Horváth Jenő). Hadtörténelmi 
Közlemények, 1928. 349-362., 482-496. o. 

12 Wysocki, 148. o. 
13 Ismeretlen szerző visszaemlékezése: Edmund Slaski. (Wspomnienie). „Tydzien". Dodatek literacko-naukowy 

„Kurjera Lwowskiego". 1903. 6. sz. 41-42. o. 
14 Cholodecki-Bialyn, Józef: Gimnazjum im. Franciszka Jozefa I. w czasie powstania styczniowego. (Az I. Ferenc 

József gimnázium a januári felkelés alatt.) In: Ksiega pamiatkowa pólwiekowego jubileuszu gimnazjum im. 
Franciszka Jozefa I. we Lwowie. Lwów, 1909- 39-56. o. 
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Ismerve a lengyelországi levéltárak és könyvtárak sorsát, szerencsésnek mond
ható, hogy Slaski emlékirata megmaradt. A 88 oldalt számláló kis alakú füzetet a 
szerző ceruzával írta tele. Szüleinek címzett visszaemlékezései fölött nem tüntette 
föl a nevét. Arra, hogy ő a szerző, a szövegből lehet egyértelműen következtetni. 
A számunkra oly értékes füzet Slaski oldalági leszármazottjának, Wánda Niesio-
lowskának ajándékaként 1928-ban került a híres ilyvói kulturális központ, az Os-
solineum tulajdonába. A levéltárosok az ,,Edmund Slaski, major wojsk polskich z 
1863 roku. Pamietnik z czasów rewolucji wegierskiej 1849 r. " (Edmund Slaski 
1863 lengyel hadainak őrnagya. Emlékirat az 1849-es magyar forradalomból) 
címet adták neki. Az Ossolineum 1945-öt követő felszámolása, átrendezése óta az 
Nr. I. 5697 számon a Vasziljev Šztefanyik nevét viselő Ilyvói Tudományos Könyv
tár kéziratai között található. Ismert Slaskinak néhány verse is. Visszaemléke
zését olvasva valóban érződik a sorait át-átforrósító költői tehetség. így - ma di
vatos fordulattal szólva - nem csak a lengyel történelemnek, hanem a lengyel 
irodalomnak is kaszkadőre volt. 

Az erdélyi lengyel légió története részben Zsibó és Nagybánya térségében, 
részben Vidinben ér véget. De hol kezdődik? Erre a kérdésre a Magyar Országos 
Levéltárnak a ,,Lengyel Légió iratai" címmel ellátott dobozából kapjuk meg a 
választ. Ez tulajdonképpen csak Antoni Piotrowski honvédezredes iratait tartal
mazza, akinek 1849 januárjában és februárjában Kossuth 1848. december 21-én 
kelt felhatalmazása alapján egy 800 főből álló lengyel mozgó csapatot kellett 
volna szerveznie Bereg és Máramaros vármegyék galíciai határainak biztosítása 
céljából. Piotrowski 1849 január elején érkezett meg a lengyel vadászcsapat 
szervezési központjául kijelölt Máramarosszigetre. Itt tartózkodott Józef 
Woroniecki őrnagy is, akit hasonlóképpen egy lengyel csapat szervezésével 
bíztak meg. Ez utóbbi egység szervezésében az őrnagy hasonló rangban lévő 
unokaöccse, Mieczyslaw Woroniecki is részt vett. Hármuk közül friss ta
pasztalata e téren csak az utóbbinak volt. A nyár első felében általa szervezett 
pesti vadászcsapat élén a délvidéki szerb frontokat is megjárta. Több 
összecsapásban kitüntette magát, neve Periasz bevétele kapcsán lett országosan 
ismert, ahol csapatát lováról leszállva vezette rohamra a szerb sáncok ellen. Mivel 
a fegyelmezés terén nem tűnt ki ennyire, ebből következően anyagi téren sem 
tartott rendet. E két tény miatt 1848 novemberében vizsgálat indult ellene és tiszt
társainak egy része ellen. A javaslat, amelynek árnyékától Mieczyslaw Woroniecki 
csak Erdélyben tudott megszabadulni, az, hogy „egészen független állásban nem 
hagyható". 

A Kárpátokat a kemény tél és a császári katonaság meg a parasztőrségek re
tesze is majdhogynem átjárhatatlanná tette, így önkéntes Galíciából alig érkezett, 
ráadásul Piotrowski ezredes február derekáig betegeskedett. A helyzet kényszere 

15 Lvovszkaja Naucsnaja Bibliotéka im. Vasziljeva Sztefanyika. 
16 A lengyel légió iratai. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) H 154. (Az iratok közt található 

Bem-leveleket, -dokumentumokat, jelentéseket, utasításokat, számlákat külön nem jegyzeteljük meg. 
17 OL H 2 OHB 1849:1472. 
18 OL H 2 OHB 1848:4065. 
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folytán így a három csapatszervező együttműködött. Szerény eredményeikkel sem 
az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, Kossuth, sem a hadügyminiszter, 
Mészáros Lázár nem volt megelégedve. Érthető, hogy Piotrowski szívesebben 
levelezett Bemmel, Tchorznickival és Rembowskival, mint Kossuthtal és 
Mészárossal. Ráadásul a kapcsolatfelvételt Tchorznickival és Rembowskival maga 
Mészáros hadügyminiszter ajánlotta neki. Ennek a Bemmel folytatott levelezésnek 
köszönhető, hogy az erdélyi lengyel légió genezisét rekonstruálni tudjuk. A 
Piotrowski-iratokon kívül alig áll rendelkezésünkre olyan dokumentum, amely az 
erdélyi lengyel légióval kapcsolatos. Ami van, az különféle levéltárak iratcso
móiban szétszórva található. Ismereteink a sokak által szervezett lengyel légióról 
rendkívül hézagosak. Az alábbi írás se lehet más, mint történetének folyamatosan 
kiegészíthető vázlata. 

Azt, hogy Erdélyben lengyel légiót szervezzenek, Bem rendelte el azután, hogy 
Felső-Erdélyt felszabadította. Ez az intézkedése annál meglepőbb, mivel 
köztudott, hogy két hónappal azelőtt mennyire ellene volt annak, hogy Magyar
országon önálló lengyel csapattestet, légiót állítsanak fel. Ez ugyanis, mint Bem 

Of) 

Kossuthnak mondta, óhatatlanul I. Miklós cár intervencióját vonja maga után. 
Az október-november folyamán a fővárosban gyülekező, jórészt demokrata 

beállítottságú ifjak, Wysockival az élen, Bem aknamunkájának tulajdonították a 
20 000 főre tervezett magyarországi lengyel légió felállításának meghiúsítását. Az 
emiatt elkeseredettek egyike, a tizennyolc éves Ksawery Kolodziejski sikertelen 
merényletet kísérelt meg Bem ellen. Vajon a magyarországival versengő, de azt 
szükségszerűen megosztó légió felállítása Bem sajátos bosszúja lett volna, vagy 
magasabb elképzelések vezérelték e téren is? 

E kérdésre maga Bem ad feleletet 1849. január 16-án Marosvásárhelyen kelt, s 
Piotrowski ezredesnek 'címzett levelében. Mivel ez minden vonatkozásában 
megvilágítja az erdélyi lengyel légió genezisét és a vele kapcsolatos terveket, 
érdemes teljes terjedelmében idéznünk: 

Drága Ezredesem! 
Örülök, hogy Máramarosszigeten látlak Téged. - írtam Néked pár ízben. 
Besztercén van egy 166 főből álló századunk - Bleszynski százados a pa

rancsnoka. 
Ha úgy véled, hogy Máramarosszigeten van mit tenned, foglalkozz a 

szervezéssel, de ha bármilyen nehézségbe ütköznél, akkor valamennyi len
gyeledet küldd el Besztercére, ott sem ruházatban, sem fegyverzetben, sem más
ban nem szenvedtek majd hiányt. Pénznek nem leszünk híjával. 

A futár átad Neked egy köpenyt és egy csapkát, melyek mintájára lesz a 
besztercei század felruházva. Ugyanezt a ruhát kell Máramarosszigeten is 
megőrizni. Most mindenekelőtt az foglalkoztat, hogy egy 20 000 fős lovasság 
számára felszerelést és fegyverzetet készíttessek. Ez a galíciai felkelés alakulatai
nak szolgálna majd, ha ütött az óra. Besztercén lovasság szervezésére is sor kerül 

19 Kossuth Lajos összes Munkái. XIV. (S. a. r.: Barta István) Bp. 1953. 474. o. 
20 Falkowski, Juliusz: Wspomnienia z roku 1848 i 1849. (Emlékeim 1848-ból és 1849-ből.) Poznan, 1879. 81. o. 
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majd; igyekszem olyan lovakat beszerezni, amelyeket odahaza kapni lehet, s me
lyekre pénzt elő tudok teremteni. 

Ha Máramarosszigeten összegyűlnének lóra termett egyének, küldd őket 
egyenesen Besztercére, Bleszynski századoshoz. 

Marosvásárhely, 1849. január 16. 

Az utóirat utolsó, sokat eláruló mondata így hangzik: 
,,A lengyel légióhoz lesz körülbelül ezer különféle nemzetiségű szláv emberem. 

Ők lengyel tisztek alatt jó szolgálatot tesznek majd." 

Mint a levélből kiderül, Bem Felső-Erdély gyors felszabadítása után arra 
számított, hogy néhány napon belül elfoglalja Nagyszebent, s egész Erdélyt meg
tisztítja a császári csapatoktól. 

A véletlen egybeesése folytán Piotrowski ugyancsak január 16-án írt hosszabb 
jelentésben számolt be addigi tapasztalatairól és terveiről Kossuthnak. Közölte 
vele, hogy Máramarosszigeten hatvan lengyelt talált, s hogy csapatát önkéntesek
kel gyarapítsa, emisszáriusokat küldött Galíciába. Ugyanakkor azzal a javaslattal 
áll elő, hogy Rembowski és Tchorznicki egységeit rendeljék az ő parancsnoksága 
alá. A határok őrizése mellett ugyanis Piotrowski fő célja egy Galíciában kirob
bantandó felkelés támogatása Magyarországon szervezett lengyel erőkkel. Ezt az 
akciót - mint írja - oly határozottan és gyorsan kívánja végrehajtani, ahogy Bem, 
aki nem elégedett meg Urban ezredes kiűzésével, hanem Bukovina területére 
lépve üldözte az ellenséget. A jelentésből egyértelműen kiderül, hogy szerzője 
kapcsolatban áll Bemmel. 

Bem és Piotrowski közösen foglalkoztak a Galíciában kirobbantandó felkelés 
tervével. Topográfiailag nem véletlenül jelölték ki Besztercét a lengyel légió 
szervezési központjául. Az itt felállított lengyel légió és - mint a fentebb idézett 
levél további utóiratában olvashatjuk - ,,a pár huszárszázad, huszonegynéhány 
ágyú és több gyalogoszászlóalj" alkotná a lengyel földeket felszabadító hadsereg 
magvát. Bem velük, tehát magyar csapatokkal megerősített lengyel erőkkel 
szándékozott betörni Galíciába. Január folyamán még úgy vélte, hogy tervét mi
hamarább megvalósíthatja. 

Ettől még Nagyszeben első, január 21-i sikertelen ostroma után sem állt el. Bi
zonyság erre a január 23-án Vízaknáról Piotrowskihoz intézett rövid levél, amely
nek egyetlen közlendője: „Ha vannak tisztjeid és apránként tisztté avanzsáló fiatal 
embereid, irányítsd hozzám őket, mert közkatonám az van, többségükben osztrák 
ezredekben szolgált lengyel hadifoglyok, akik hajlandók nálunk szolgálni. Több 
századra való van belőlük, s számuk hamarosan gyarapodni fog." 

A vízaknai táborban szerveződő lengyel légió tehát ugyanúgy hadifoglyokból 
áll, mint a besztercei. Bem három nap múlva újabb levelet írt Piotrowskinak. Eb
ben azt ajánlotta neki, hogy főhadiszállását tegye át Besztercére s vigye oda 
magával a Máramarosszigeten tartózkodó lengyeleket. „Besztercén lesz minden, 

21 OL H 2 OHB 1849:2710. 
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ami kell, ruha, fegyver, ló, lószerszám" -érvelt. Ugyanakkor megismétli korábbi 
rövid levelének tartalmát is: „Belefogtam itt egy lengyel század szervezésébe. 
Közkatonában nincs hiány, de tisztben és altisztben annál inkább. Küldd ide 
nekem mindazokat, akiknek kedve lenne ide jönni. Mivel azt szeretném, hogy ez 
a formáció a ruházatot illetően egységes legyen, kérlek, hogy mindazok, akik 
útra kelnek, Besztercén vételezzenek köpenyt és csapkát. A lovasság számára 
kaszket lesz a legjobb, olyan, amilyent a galíciai nemzeti gárda viselt. A dzsidák-
ból, melyek zászlócskákkal legyenek ellátva, hozzanak szekéren több tucatnyit, s 
akkor menni fog a lovasság szervezése is." 

Bem mint szándékról és folyamatról ír a vízaknai táborban szervezendő, pon
tosabban: szerveződő lengyel légióról. Februárban már valamilyen szinten készen 
áll az egyik százada, amelyet Czetz hadosztályába osztanak be. 

Bem e legutóbbi levél keltezésének napján még rendületlenül várta a kedvező 
alkalmat, hogy újabb támadást intézhessen Nagyszeben ellen. Nem tudhatta, 
hogy a császári csapatok főparancsnoka, Puchner altábornagy éppen az előző 
nap kért hivatalosan segítséget a Moldvát és Havasalföldet megszállva tartó orosz 
csapatok főparancsnokától, Lüders tábornoktól. A segítségnyújtást január 27-én a 
cár jóvá hagyta. Február elején közel 6 000 orosz vonult be Erdélybe s szállta 
meg Brassót és Nagyszebeni. 

Bem az idézett január 26-i levelében mindenesetre még reménykedett: „Bízom 
Istenben, hogy hamarosan elfoglalom egész Erdélyt és Magyarország segítségére 
siethetek. Azután pedig a légiónkkal, pár huszárszázaddal és néhány tucat 
ágyúval Galíciába." 

Bem azonban az osztrák hadsereg galíciai sorozású hadifoglyain kívül jelen
tősebb számban csak a Magyarországon szerveződő lengyel egységek tagjaira 
számíthatott. Ezért kéri Piotrowskit ugyanebben a levelében: írjon Tchorznicki 
alezredesnek, „hogy embereivel együtt jöjjön Besztercére." 

Nem véletlen, hogy Tchorznicki csapatára gondol legelsősorban. A napóleoni 
háborúkat megjárt, s az 1831-es szabadságharcban is részt vett tiszt gyalogosan 
harcoló ulánusszázada volt a leghíresebb lengyel egység Magyarországon. 
Hírnevét annak köszönhette, hogy az 1848. december 11-én Kassánál szétvert 
északi hadsereg Bárcánál odahagyott ágyúütegeit megmentette, a magyarokat 
üldöző császári könnyűlovasszázadot megfutamította. 

Piotrowskinak, miután Máramarosszigeten nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, semmi befolyása nincs Kossuthra. Annál is inkább, mert az év első 
három hónapjában a tiszai fronton van szükség minden katonára, így a 
lengyelekre is. 

Piotrowski ezredes emiatt, mint hónapokkal később, június 24-én 
Szamosújvárott kelt levelében beszámol róla a hadügyminisztériumnak, csak 
Mieczyslaw Woroniecki őrnagyot tudta a már megszervezett l60 emberrel az 
erdélyi lengyel légió szervezési központjába, Besztercére küldeni. Az ott történ-

22 Okmánytár Háromszék önvédelmi harcához. In: Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harca 1848-49. 
Kolozsvár, 1896. XIII, XXI, XXVIII, XVIII. (a továbbiakban: Okmánytár). 
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tekről Piotrowski a következőket írja a jelentésében: „Woroniecki akkor érkezett 
Besztercére, amikor az ellenség a városhoz közeledett. A helyőrségek (...) így a 
Blyszynski parancsnoksága alatt álló századok Besztercéről Királynémetire retirál-
tak. Velük egyesült Woroniecki. Anélkül, hogy a körülményeket, vagyis azt, hogy 
e csapatoknak nemcsak fegyvere, lőszere, hanem nagyrészt egyenruhája sincs, 
figyelembe vette volna, Woroniecki őrnagy úr balsikerű csatába kezdett, amely
nek következtében a harctérről csak 96 embert vezetett vissza. Emellett mindazt a 
felszerelést, fegyvert, amit a csapat szervezéséhez összegyűjtöttünk, elve
szítette."23 

Ebből az egyébként hónapokat késett jelentésből az derül ki, hogy Piotrowski 
ezredes egyrészt, úgy-ahogy, eleget tett a kormány megbízásának, hiszen 
szervezett egy csapatot, másrészt Bem utasítását is teljesítette azzal, hogy azt 
Besztercére küldte. A felelősséget érezhetően a Kossuthnál bizalmat vesztett 
Woroniecki őrnagyra igyekszik hárítani, aki - úgymond - felelőtlenül harcba vitte 
mind a Besztercén, mind a Máramarosszigeten szervezett, de még nem teljesen 
felszerelt századokat, s nemcsak embereinek háromnegyedét veszítette el, hanem 
a csapatok felszerelését is. Piotrowski e levelében egyszerre igyekszik nyilvánvaló 
riválisával leszámolni, s bizonyos anyagi hiányosságokra magyarázattal szolgálni. 

Ezzel szemben más források kiemelik, hogy a fanatikus bátorságról ismert 
Mieczyslaw Woroniecki és lengyel csapata fedezte február 17-én Szeretfalvánál a 
részben Magyaros felé visszavonuló szétvert magyar erőket. 

Franciszek Bagienski, mint a Besztercén szervezett két gyalogosszázad egyi
kének tagja, részt vett ebben az ütközetben s leírja, hogy annak első szakaszában 
a légió helyt állt s csak a második szakaszában, a hídnál futott meg, amikor a 
magyarokat átkaroló ellenség, jól álcázva magát, közelről bepuskázott a rendben 
visszavonuló lengyel oszlopba, majd szuronyrohamot intézett ellene. A szurony-
roham - mint Bagienski írja - „rémülettel töltötte el a lengyeleket. Mindnyájan, 
egymást tapodva nyomakodtunk a hídra." A légió nagyobb részének 
pusztulását őszintén leírva Bagienski éppenséggel azt emeli ki, hogy ,,az ifjú 
Mieczyslaw Woroniecki herceg" (...) 'energiájával képes volt a menekülő hadat 
megállítani s rávenni, hogy forduljon szembe az ellenséggel." E leírás alapján 
másként fest Mieczyslaw Woroniecki szeretfalvi szerepe, mint azt Piotrowski 
idézett jelentése sugallja. Bagienski pozitív Woroniecki-képét tükrözi Rucki 
Szeretfalvával kapcsolatos értékelése is: „Csak a vitéz őrnagy, Mieczyslaw 
Woroniecki herceg, a lengyel légióval védte még közel másfél órán át a hidat, 
hogy a visszavonulást fedezze. (Bagienski állítása szerint az ütközetben Ferdy-
nand Kowalski százados is részt vett, mint a légió egyik századának pa
rancsnoka.) 

Az is tény azonban, hogy az Urban által ejtett 250 fogoly egy része lengyel 
volt. Közülük többen, élve a kedvező alkalommal, egyszerűen visszaszöktek 

23 OL H 154. Rendezetlen iratok. 
24 Bagienski, 99. o. 
25 Bagienski, 100. o. 
26 Rucki, 107-108. o. 
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korábbi csapatukhoz. Mint Czetz jelentette: február közepén az ő táborából is 
megszökött három ember. E tények a később is előforduló hasonló esetekkel 
együtt jelzik, hogy kudarc esetén a hadifoglyokból lett légionisták egy részében 
nem lehetett megbízni. Márpedig Bem erdélyi működése, Nagyszeben március 
11-én történt bevételéig, nem egymást követő győzelmek sorozata. 

Miután Szkarjatyin különítménye megszállta Ňagyszebent, Puchner egész, ott 
összevont erejével Bem vízaknai táborára vethette magát. Bekövetkezik a Petőfi 
által is megénekelt híres Vízakna és Déva közötti visszavonulás. Bemnek 
Magyarország megsegítéséről szőtt terve, amelyről Piotrowskinak írt, februárban 
több mint kétséges. Hogy egyáltalán újabb hadjáratot indíthat Erdély 
felszabadításáért, az éppen a magyarországi segélyhadak időben történt 
érkezésének köszönhető. A pár óra alatt összekovácsolódott új erdélyi hadsereg 
február 8-án súlyos vereséget mért Puchnerre. 

Az Erdély felszabadításáért indított új hadjárat már nem ígérkezik oly gyorsnak, 
mint Bem korábban gondolta. A galíciai betörés, s ezzel együtt a lengyel felkelés 
kirobbantásának időpontja így a mind távolibb jövőbe csúszik. Bemnek egyelőre 
ideje sincs vele foglalkozni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a légiók további 
szervezéséről le kell mondani. 

Ahhoz, hogy Puchnerral és az orosz segélyhadakkal leszámoljon, előbb a feb
ruár 12-én Felső-Erdélybe betört Urban dandárát kellett ismét kivernie, aki 
nemcsak a lengyel légió szervezésének székhelyét foglalta el, hanem Kolozsvárt 
is fenyegette. Bem villámgyorsan cselekedett. Február 27-én válogatott csapatai 
élén Besztercénél termett, három vereséget mért Urbanra, s miután az 
megtépázott dandárával ismét Bukovinába menekült, megerősítette a határ 
védelmét és visszatért a főhadszíntérre. Itt március 11-én merész hadmozdulattal 
elfoglalta Nagyszebeni. Március végére vált valósággá az a terve, amelynek 
megvalósulását január 16-án Piotrowskinak írt levelében pár napon belül reális
nak tartotta. Ez a tény az erdélyi lengyel légió további sorsát is meghatározta. 

Az erdélyi lengyel légió magvát február második felében a szeretfalvi csatából 
megmenekült 96 lengyel és a Czetz hadosztályában szolgáló szerény lengyel 
század jelentette. Bem azt remélte, hogy legalább Rembowski őrnagy 650 fős 
dandárának Erdélybe irányítását el tudja érni. Ennek a Munkácson szerveződő 
dandárnak azonban a hadügyminisztérium időközben elrendelte a feloszlatását, 
parancsnokát pedig engedetlenség és anyagi visszaélések miatt leváltotta. 
Piotrowski így hiába jelentette Kossuthnak február 24-én, hogy „bátorkodott Bem 
tábornok nevében parancsot küldeni Rembowski őrnagynak, hogy egységével 
Erdélybe menjen, ahol egy csapattesttel egyesül". Rembowski ugyan szívesen 
engedelmeskedett Piotrowski ezredes parancsának, de egységét Beregszászról 
visszafordították Debrecenbe. Innen két gyalogosszázadát Törökszentmiklósra 
küldték, ahol egyesült a III. hadtestbe beosztott Wysocki-zászlóaljjal, két töredék
századát Nánásra irányították, ahol a magyarországi lengyel légió itt szerveződő 
2. zászlóaljának képezte a magvát, fél ütege kiegészítés végett Debrecenben ma-

27 Okmánytár, XVIII. 
28 OL H 2 OHB 1849:3331. 
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radt s csak a 35 főből álló dzsidásszázadának engedélyezték, hogy Erdélybe men-
29 jen. 

Piotrowski azt a választ kapta Kossuthtól, hogy ne ártsa magát a 
hadügyminisztérium dolgaiba. Ugyanakkor neki is engedélyezték, hogy miután a 
máramarosi lengyel csapat szervezésére felvett pénzekkel elszámol, 
működésének terét átteheti Bemhez. A máramarosszigeti ezredes csupán az 
utasítás második felének tett eleget. 

így miután Bem Urbant ismét kiszorította Erdélyből, s Magyarországról nem 
érkeztek meg a remélt lengyel egységek, a légió szervezését majdhogynem az 
alapoktól kellett újrakezdeni. Március 29-én őrnaggyá léptette elő Dionizy Zarzyc-
ki századost s egyúttal kinevezte az erdélyi lengyel csapatok ideiglenes főpa-

2*1 

rancsnokául. Ez azt jelentheti, hogy Piotrowski ezredes ekkor még nem tartóz
kodhatott Bem táborában. A későbbiek során érezhető rivalizálás folyik majd 
Zarzycki és Piotrowski között. Zarzycki azelőtt egy ideig a 4. honvédzászlóaljban 
majd a törzsben szolgált, mint a tábornok segédtisztje. Wladyslaw Rucki kiemeli 
a szervezőképességét. Tény, hogy élvezte Bem teljes bizalmát. Mások intrikára 
hajlamos személynek állítják be, aki Wysockival szembeni kérlelhetetlen 
gyűlöletének köszönhette gyors előmenetelét. 

Ugyanazon a napon, amikor Zarzycki őrnaggyá lépett elő, Bem Feketehalmon 
kelt rendeletében Bleszynski őrnagyot (századost?) Kolozsvárra és Nagyváradra 
küldte azzal az utasítással, hogy ,,a katonai és polgári hatóságok felügyelete alatt 
álló hadifoglyok közül a lengyel ajkúakat a lengyel csapatba beosztás végett 

2 2 

átvegye, de csak azokat, kik önkéntesen ajánlják szolgálatukat." 
Bleszynski április 8-án megjelent Nagyváradon, s tudatta megbízatását Cserey 

Ignác alezredessel, a 6. és 8. hadmegyék főparancsnokával. Cserey örömmel 
fogadta Bleszynskit, mondván, hogy így „valahára ily nagy számú és idáig 
ingyen, minden haszon nélkül táplált nép a haza szolgálatára is alkalmaztatha-
tik". Bleszynski küldetéséről beszámolva közölte Kossuth Lajossal, az Országos 
Honvédelmi Bizottmány elnökével, hogy a lengyel tiszt április 9-én a Szilágysom
lyón, Zilahon, Zsibón és Hadadon elszállásolt hadifoglyok közül 400 főt indít 
Beszterce felé. Bem a Bleszynskinek szóló rendeletben úgy intézkedett, hogy ,,a 
posztóneműeket Szebenből, fehérruhát és fegyvert Kolozsvárról, vagy - ha lehet 
- Nagyváradról szállítsanak". Cserey azonban közölte Bleszynskivel, hogy fegy
vert és egyéb felszerelési cikkeket csak a Hadügyminisztérium egyenes utalvá
nyozására szolgáltathat ki. 

A légió további szervezéséhez Bemnek a szászsebesi főhadiszálláson 1849-
április 10-én „Szolgálati szabályok az Erdélyben felállítandó lengyel katonai 

2C 

cadre-ok számára" címen kiadott rendelete az iránymutató. 
29 OL H 2 OHB 1849:4162. 
30 KLÖM XIV. 579-580. o. 
31 Okmánytár, XVII. 
32 Rucki, 116. o. 
33 OL H 2. OHB 1849:5442. 
34 Uo. 
35 OL H 2 OHB 1849:6082. A felállítandó légió szolgálati szabályzatát Bem két nap múlva megküldte a 

hadügyminisztériumnak, és kérte, hogy az foglaljon állást az ügyben. Uo. 1849:5826. 
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Ennek első pontja kimondja: „Erdélyben a katonai cadre-ok gyűlhelyéül Sze-
ben és Beszterce városa rendeltetik. Minden - egyenként vagy nagyobb számmal 
-érkezendő lengyel önkéntesek e városok egyikében tartoznak magukat az ott 
levő hadparancsnoknál jelenteni." 

A második pont értelmében: „Szebenben Piotrowski ezredes, Besztercén Zar-
zycki őrnagy úr van a fölállítandó katonai cadre-ok parancsnokául rendelve; de 
mind a kettő alá van vetve az ottani magyar hadparancsnokok rendeleteinek." 

Az addigi szervezésben vezető szerepet játszó Bleszynski pozícióját is 
megszabja a rendelkezés 7. pontja: „A Szebenben lévő lengyel parancsnokok őr
nagyi fizetést húznak. Bleszynski őrnagy, ki e cadre-ok adminisztrációjával van 
megbízva, századosi fizetést húz." 

Mivel áprilisra már megfordult a tisztek és a közlegények aránya a januári ál
lapothoz képest, ,,A szolgálati szabályok" leszögezik: „Csak azon lengyel tisztek, 
kik osztályokat vezényelnek, húzzák a magyar hadseregre kimért fizetést, még 
pedig az alattok álló hadosztály nagyságának aránya szerint. így p. o. azon őr
nagy, ki száz embert vezényel, csak magyar főhadnagyi fizetést húz." 

Az előírás szerint mind a gyalogos-, mind a lovasszázadnak 150 altisztből és 
közlegényből, 1 századosból, 1 főhadnagyból, 2 hadnagyból kellett volna állnia. 
Ezt az előírást azonban csak a tisztek esetében tudták teljesíteni. 

Ezt a rendelkezést Bemnek már a bánsági hadjárat során a Temesvárhoz közel 
fekvő Ságon kelt április 27-i levele egészíti ki. Azt tudatja benne Piotrowski ezre
dessel, hogy nyomdahiba folytán jelölték meg az ő működési helyéül Nagysze
beni Beszterce helyett. Voltaképpen a lovasság szervezése a feladata. Mint ilyen, 
alá van rendelve az erdélyi lovasság főparancsnokának, Bethlen Gergely ezredes
nek. Tőle kell világoskék, málnavörös és hamuszürke posztót rendelnie. Ez az 
adat utal a 4. ulánusezred néven szervezett két lovasszázad hajtókaszíneire: az 
egyiké világoskék, a másiké málnavörösszínű volt. Bem levelének utóiratában 
közli Piotrowskival: utasította a kolozsvári hadosztály parancsnokát, Kemény 
ezredest, hogy a levéllel együtt küldött néhány ulánust irányítsa Besztercére, s 
parancsnokuk a továbbiakban is az őket vezető tiszt legyen. Sajnos Bem nem 
adja meg a nevét. Lehet Lipinski, de lehet Przewlocki kapitány is. Ők egyformán 
fontos szerepet játszottak az erdélyi lengyel lovasság szervezésében, de nem tud
juk, mikor, milyen körülmények között kerültek Erdélybe. 

Kossuth az első hivatalos értesítést Csány László erdélyi teljhatalmú országos 
biztostól kapta a légió szervezéséről. Csány április 17-i jelentésében a hadsereggel 
járó kiadásokat felsorolva mellékesen megjegyezte, hogy „Bem lengyel légiókat, 
Ormai vadászokat szedet - más német légiót, s mindegyik különböző fizetéssel -
mintha becsületesebb vér folyna ereikben, mint a magyarokéban". Két nap 
múlva pedig már egyenesen felszólította Kossuthot, hogy az szüntesse meg „az új 
meg új légiók alakítását". Kossuth még az első levélre írott válaszában tudatta 
Csányval, hogy sem a lengyel, sem a német légió számára folytatott toborzásról 
nem tud. „Azt hagyasd abban" - írta Csánynak. 

36 Deák Imre: 1848, ahogy a kortársak látták. A szabadságharc története levelekben. Bp., 1942. 353. o. 
37 I. m.: 357. o. 
38 KLÖM (S. a. r.: Barta István) XV. Bp., 1955. 67. o. 
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Kossuth azonban nem lehetett oly tájékozatlan, mint azt a Csánynak szóló 
levele sugallja. Ugyanis néhány nappal azelőtt, április 12-én bizalmasa, Stuller 
Ferenc útján azt a véleményét hozta Bem tudomására, hogy a bánsági, 
többségükben lengyel nemzetiségű katonákból álló cs. kir. csapatokra nagy 
erkölcsi hatást gyakorolna, ha Bem zászlai alatt a magyar oldalon lengyel légiók 
szállnának szembe velük. 1848 novemberének végén hasonló indokkal rendelte 
,,a lengyel-magyar csapat", az ún. Wysocki-zászlóalj első két századát az aradi 
ostromsereghez, s tervezte a Tchorznicki által szervezett 2. lengyel ulánusezredet 
1849 februárjában a tiszai fronton bevetni. 

Bem e levélre válaszolva közölte Kossuthtal, hogy inkább nem alkalmazná a 
lengyel légiót, mert ,,én csak reguláris csapatokat tudok vezényelni"; s „azoknak 
a lengyel különítményeknek a szelleme, amelyek a nemzetőrök mintájára alakul
tak, és amelyekben a tiszteket választás útján nevezik ki, nem katonai". Bem a 
megjegyzésével minden bizonnyal a Wysocki által szervezett magyarországi 
lengyel légiót kívánta bírálni, jóllehet az egyre-másra aratta a babérokat a tavaszi 
hadjárat hadszínterein. Következő mondatának élével is Wysocki és hívei felé 
vág: szívesen fogadja - úgymond -mindazon lengyeleket, akik hajlandók alávetni 
magukat az április 10-én Szászsebesen kibocsátott szervezeti szabályzatnak, mert 
„ezen a módon Magyarország felhasználhatja a lengyelek segítségét anélkül, 
hogy ki lenne szolgáltatva néhány arcátlan haszonlesőnek, és azonkívül szertelen 
költségekkel járna". Csupán arra kérte Kossuthot, hogy az intézkedjen a 
hadügyminisztérium útján, miszerint az Erdélybe jönni akaró lengyeleket lássák el 
útlevéllel és útiköltséggel. Kossuth április 25-én kelt válaszában közölte Bemmel, 
hogy az erdélyi lengyel légió tagjainak fizetendő zsoldot túlzottan magasnak 
tartja; ami pedig a kiadandó költségeket illeti, egy-egy személy útnak indítása 
néha annyi költséget emészt fel, mint egy egész különítményé. 

Bem tehát nem kívánta bevetni a lengyeleket a bánsági hadszíntéren. A légió 
felállítása ezek szerint változatlanul a januárban körvonalazott célt szolgálta 
volna, vagyis a galíciai betörésre akarta felhasználni annak egységeit? A szászse-
besi rendelkezést követő hónapban azonban Bem ettől a tervétől is elállt. Ezt 
Kossuthtal április 29-i levelében közölte , majd május 6-án Dembinskit kérte, 
hogy álljon el a galíciai expedíció gondolatától, mert egy nem kellő erővel végre
hajtott akció csak a galíciai lengyel nemesség lemészárlásához vezetne, mint 
1846-ban43 

A szászsebesi rendelkezés után az erdélyi lengyel légió szervezése két 
központban folyik, Besztercén és Nagyszebenben. Eredményességét jelzi, hogy a 
két városban szervezett légionisták összlétszáma május 10-én 601 fő. 

39 KLÖM XIV. 891-892. o. 
40 Petőfi Sándor összes művei. (S. a. r.: Kiss József, V. Nyilassy Mária, H. Törő Györgyi) Bp., 1964. VII. k. 

537-538. o. 
41 KLÖM XV. 111. o. 
42 Petőfi Sándor összes művei. VII. k., 616. o. 
43 Danzer F, Alfonsz: Dembinski Magyarországon. Bp., 1974. 
44 1848-49. Történelmi Lapok, 1894. 177. o. 
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De az erdélyi lengyel légiót valóban csupán e két városban szervezték? A ren
delkezésünkre álló dokumentumok bizonysága szerint Besztercénél fontosabb 
szervezési hely - legalábbis a lovasságot illetően - Szamosújvár. A határtól 
Besztercénél jóval távolabb fekvő gazdag örmény város eredetileg nyilván átme
neti jelleggel lett a légió szervezési központja. Tény, hogy 1849 tavaszának nagy 
részét Mieczyslaw Woroniecki itt töltötte, s csak a bálokra utazott be Kolozs
várra. Ezt tanúsítják a májusban-júniusban Szamosújvárott kelt s a Piotrowski-
iratok között található számlabizonylatok is. 

Ebben az időben az erdélyi lengyel légió lovasságában szolgálni kívánó hadi
foglyokat is Szamosújvárra küldték Debrecenből. Egy május 19-én Szat
márnémetiben kelt „Át adási jegyzékből" három, Szamosújvárra igyekvő egykori 
lengyel hadifogoly nevét is tudjuk: Marciniszyn Arasin tizedes, Józef Loza és Ed
ward Henig közlegények. Közülük Arasin tizedes 18 évet szolgált a 
Schischkowich zászlóaljban. Úgy látszik, megunhatta a gyalogságot, ha lovasnak 
jelentkezett. A dokumentum ,,Észrevevések" rovatában a következő megjegyzés 
szerepel: „Ezek a hadifoglyok itt tartatván Boberski és Lassota lengyel légióbeli 
hadnagyokhoz, mint önkéntesek beállván Szamosújvárra szállíttatnak." 

Emlékiratában Bagienski is kitér a lengyel lovasság szamosújvári szervezésére s 
Alojzy Boberski hadnagyról is ír, lévén vele és öccsével jó barátságban. Bagiens-
kit Piotrowski főhadnagy, Piotrowski ezredes fia beszélte rá, hogy lépjen át az 
ulánusokhoz. Miután több társával jelentkezett, Besztercéről Szamosújvárra 
utaztak. Ez azt jelenti, hogy Besztercén a tavasz folyamán csupán a gyalogság 
szervezése folyt. Bagienskit Szamosújvárott Klemens Przewlocki kapitány mál
navörös hajtókás századába osztották be. Przewlocki Lipinski kapitányhoz ha
sonló energiával szervezte a lovasságot. A Piotrowski-iratok között maradt szám
labizonylatok szerint három részletben több mint 17 000 forintot fizetett ki 162 
lócrt. Mivel nincs a számlán dátum, nyilván április, május, június folyamán. 

Bagienski egyébként nem volt megelégedve a kapott lovakkal: „erdélyi vad
lovak voltak. Rengeteg gondunk-bajunk volt velük" - írja. Bagienskiékat 
idősebb, tapasztalt tisztek és altisztek okították kard- és lándzsvívásra és pisz
tollyal bánni. így első kézből kaphatunk információt az ulánusok fegyverzetére és 
kiképzésére vonatkozóan. 

Hogy az erdélyi lengyel lovasságnak nem annyira Nagyszeben, mint inkább 
Kolozsvár a voltaképpeni központja, azt az erdélyi lovasság főparancsnoka, 
Bethlen Gergely ezredes május 24-én Nagyszebenben kelt s Szamosújvárra a 
„lengyel ulánuslégió parancsnokához" intézett rövid leveléből tudjuk meg. Ebben 
Bethlen arról tájékoztatja a lengyel parancsnokot, hogy a lókereskedők a kapott 
számlák kiegyenlítése végett Kolozsvárott a kormánybiztosnál jelentkezzenek. Az
zal is megbízzák a szamosújvári parancsnokságot, hogy annyi lovat vásároljanak 
amennyit csak tudnak, s lovagolják be őket. Azokat, amelyekre nem lesz szük
ségük, más célra fogják felhasználni. Ezt az utasítást érdemes összevetni azzal a 

45 Rucki, 159-160. o. 
46 Bagienski, 100-101. o. 
47 Uo. 112. o. 
48 Uo. 115. o. 
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ténnyel, hogy a nyári hadjárat során az erdélyi hadsereg leggyengébb fegy
verneme a lovasság volt. Részben a nyers, tanulatlan lovak miatt. 

A pénz Kolozsvárott volt, a felszerelés egy része szintén. Besztercéről, 
Szamosújvárról, Nagyszebenből egyaránt ide utaztak a szerveződő légió ügyeit in
tézni. Kolozsvár már jóval július előtt mind fontosabb szervezési központnak 
számított. 

Hogy valóban az volt, azt az is bizonyíthatja, hogy ellenőrzés végett júniusban 
itt székel Bem bizalmasa, Zarzycki őrnagy, aki, mint ezt az általa aláírt június 15-
én és június 19-én kelt számlák is igazolják, a légió szervezésébe is befolyt. 
Piotrowski ezredes talán emiatt tartja annyira fontosnak hangsúlyozni különállását 
azzal is, hogy az általa kiadott dokumentumokon megjelenik a „Szamosújvári 
lengyel légió" megjelölés. Mindazonáltal az energikus Lipinski kapitány is 
Kolozsvárott szervezi a 4. ulánusezred 1. századát. De nemcsak a lovasságot, 
hanem a gyalogság egy részét is Kolozsvárott szerelik fel. Ezt is számlákkal iga
zolhatjuk. Az 1. zászlóalj 1. századát szervező Gumowski százados június 1-i 
számlája szerint több mint ötven embernek vételez különféle felszerelési tár
gyakat. Június 12-én a 2. zászlóaljat szervező Kowalski százados teszi ugyanezt. 

A Zarzycki nevével jelzett, de nem az ő közvetlen parancsnoksága alatt álló 
kolozsvári lengyel gyalogság létszáma június 21-én 465 fő. 

Bethlen Gergely június 3-i nagyszebeni kimutatása szerint a nagyszebeni 
század 116 főt, a besztercei század 93 főt számlál. A Nagyszebenben 
beszállásolt Bethlen Gergelynek nyilván nem álltak rendelkezésére pontos ada
tok. Egy június 4-én kelt kimutatás szerint ugyanis a Nagyszebenben szerveződő 
lovasság létszáma 116 fő, de csak 42 ló áll a rendelkezésére, ugyanakkor a 
besztercei lengyel lovasság létszáma 136 fő. Ez az utóbbi század elvileg 
bevethető, mivel 133 lóval rendelkezik. Lehet azonban, hogy éppen a 
lófelszerelésnek van híján, mivel Piotrowski idézett szamosújvári levelében arról 
is ír, hogy nyergekre van szüksége. 

Bethlen Gergely idézett május 24-i levele név szerint nem Piotrowski ezredes
nek szólt, hanem ,,a lengyel ulánuslégió parancsnokának". így a levél valóságos 
címzettje lehetett akár Mieczyslaw Woroniecki őrnagy is. Bagienski határozottan 
állítja, hogy a Szamosújvárott szerveződő lovasság főparancsnoka Mieczyslaw 
Woroniecki herceg volt. Ezt erősítheti, hogy pont a lovaság szervezésének 
kezdetén, áprilisban léptetik elő alezredessé. Igaz, Bagienski szerint később. 
Visszaemlékezésében beszámol arról, hogy Mieczyslaw Woroniecki még részt 
vesz a Beszterce vidéki harcok első szakaszában. Előléptetése és Magyarországra 
történő távozása sebesülésének a következménye. Van azonban olyan forrás is, 
amely szerint már 1849 májusában Dembinski felső-magyarországi táborában 
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volt. Ez tévedés. A mártírhalált halt Woroniecki alezredes életének utolsó fél 
esztendejében legalább annyi a homályos pont, mint az erdélyi lengyel légió 
történetében. Működésének pontosabb feltérképezését az is bonyolítja, hogy 
április folyamán unokabátyja, Józef Woroniecki őrnagy is Erdélybe kénytelen 
távozni. Ennek oka az, hogy nem engedelmeskedett főparancsnokának, Zurich 
őrnagynak, s ezért 1849. március 19-én állásában felfüggesztették, s a további to
borzást megtiltották neki. Azt megengedték, hogy a szervezésre folyósított pén
zekkel történő elszámolás után „mellékszemélyzet nélkül" Bem táborába menjen, 
s ott „saját személyére nézve ugyanannak alárendeltetett legyen." Sorsáról 
azonban az döntött, hogy március 21-én a Máramaros vármegyébe beütő 
osztrákok Toronynál szétverték azt a különítményt, amelynek Józef Woroniecki 
volt a parancsnoka. A vereséget az ő elővigyázatlansága idézte elő. Egyes adatok 
szerint „1849 áprilisától az erdélyi lengyel légió lovas (dzsidás)-osztályának pa
rancsnoka lett". Bagienski Bem szárnysegédeként mutatja be. Rövid ideig 
mindkét tisztet betölthette. Bizonyos, hogy legtovább a gyulafehérvári ostrom
sereg tábori térparancsnoka volt. 

Stein Miksa ezredes, a gyulafehérvári ostromsereg megvizsgálására küldött 
vezérkari tiszt május l-jén jelentette Kossuthnak, hogy Tövisen találkozott 
Mieczyslaw Woronieckivel, aki „ezredest csinált magából, holott a kormány csak 
őrnaggyá nevezte ki." Kérte Kossuthot, hogy „ezt a pimaszságot" a „Közlöny" út
ján ítélte el, mert „az ilyen emberek elveszik a becsületes férfiak kedvét". Stein 
ezredes minden bizonnyal összetéveszti Mieczyslawot Józeffel. 

Az erdélyi lengyel légió gyalogsága júniusban már két zászlóaljból állott. Az 1. 
zászlóalj parancsnoka a június l-jén őrnaggyá előléptetett Michal Strzelecki. En
nek létszáma közelítette meg leginkább az előírt létszámot. Négy százada június 
18-án összesen 468 embert számlált. Ciesielski főhadnagy az 1., Marian Zu-
lawski százados a 2., Grzegorz Szajdzicki százados a 3-, Apolinary Gumowski 
százados a 4. századnak volt a parancsnoka. Slaskitól tudjuk, hogy a 2. 
zászlóalj, amelynek Ferdynand Kowalski volt a parancsnoka, két századból állt és 
mintegy 240 embert számlált. Bagienski szerint ez a zászlóalj Szamosújvárott 
tartózkodott, s Kowalskit részben azért akarták hadbíróság elé állítani, mert 
lekéste az első besztercei csatát. Ugyanaznapi kimutatás szerint a lengyel 
dzsidás légió Kolozsvárott 130 embert és 76 lovat számlált. 

Amikor Bem június 24-én Kolozsvárról útra kel, hogy a Borgói és a Radnai 
szorosokon betört Grotenhjelm altábornagy parancsnoksága alatt egyesített 
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orosz-osztrák hadosztályt kiszorítsa Erdélyből, csupán e lovasszázad már 
felszerelt embereit viszi magával a frontra. E két szakasz lovasság nem pótolhatja 
azt a veszteséget, amelyet az orosz-osztrák felső-erdélyi betörése okozta pánik 
idézett elő a közel 8000 emberből álló besztercei hadosztályban. Csak Bem párat
lan energiájának és vasszigorának köszönhető, hogy a szétvert és szégyenletesen 
megfutó seregben pár óra alatt helyre áll a rend. 

A 6000 főre apadt hadosztály, amelynek a nála kétszer erősebb orosz-osztrák 
hadosztállyal kell megmérkőznie 26-án ellenállás nélkül bevonul Besztercére. A 
másnap kirobbanó, két napig tartó harcokban vereséget szenved s visszavonul 
Tekére. Mivel az orosz csapatok nemcsak a Borgói és a Radnai szorosoknál 
törtek be Erdélybe, hanem főseregükkel Brassó térségében a Tömösi és a 
Törcsvári szorosokon is, s harcban álltak a brassói és részben a csíkszeredai 
hadosztállyal, Bem nem tudott erősítést magához vonni. Egyetlen számottevő erő 
csatlakozott hozzá: az erdélyi lengyel légió Marosvásárhelyen tartózkodó 1. 
zászlóalja, amely július 6-án, a besztercei táborban, 463 embert számlált. Igaz, 
útban volt hozzá Nagyszebenből még 65 ember. 

Rucki az erdélyi lengyel légió Beszterce vidékére rendelt egységeit az alábbi 
szavakkal jellemezte: ,,E fegyveres lovas- és gyalogcsapat zászlajának egyik 
oldalán a lengyel sas és a litván lovag, másik felén a Czestochowai Szűz arcmása. 
Maga a csapat a legkülönfélébb szláv elemekből állott, de túlnyomó részét a 
lengyelek alkották - , mert a katonák többségén kívül a gyalogoszászlóalj és a 
lovasszázad őrnagyai és alacsonyabb rangú tisztjei mind lengyelek voltak. 

A fiatalok között akadtak olyanok, akik, katonai nyelven szólva, még nem 
szagoltak puskaport, ha csak vadászaton nem, de teljes odaadással szolgáltak. Az 
ily odaadás hősöket terem". 

Bem és hadosztálya Tekéről nehezebben járható mellékútvonalon: Nagysajón, 
Várhelyen, Nagybudakon és Vindán át vonult Besztercére és július l-jén este meg 
is szállta a várost. < 

Slaski és társai Tekéig a lengyel zászlóalj nyomában voltak, onnan pedig az 
egész hadosztályt követték Szászújfaluig. Néhány nap múlva a felszerelésük 
kiegészítése végett Marosvásárhelyen maradt dzsidások is elindulhatnak Bem 
táborába. Azonban az ő számuk sem haladja meg a 35 főt. A Bemtől a győzel
mei ellenére is rendkívül tartó Grotenhjelm derékhada ezúttal is visszavonul Bor-
góra, de a száguldó orosz-osztrák különítmények egészen Tekéig, sőt azon túl 
Szászrégenig cirkálnak. Egy ilyen különítmény fogja el kis híján Slaskiékat Teke 
és Szászújfalu között. (Slaski a Szászrégen és Tekefalva közötti Oláhújfalut is 
Neudorfnak hívja). 

Slaski lázasan készül a tűzkeresztségere, mégsem esik át rajta. Ennek oka az, 
hogy Bem, nyilván a besztercei főhadiszállásra érkezett tisztekkel, Franciszek Los 
alezredessel, Leon Czechowski, Wladyslaw Jordan, Michal Strzelecki őrnagyokkal 
történt megbeszélései alapján, július 5-én elrendeli az erdélyi lengyel légió 
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szervező bizottságának felállítását. A Bizottság feladata: ,,az alakuló légiók 
minél gyorsabb megszervezése, egységes egyenruhával történő ellátása, 
felszerelése és felfegyverzése." 

Slaski nem túloz, amikor e rendelkezés okát az addigi fő szervezők tehetetlen
ségében, eredménytelenségében látja. Bem arra is utasítja a bizottságot, hogy a 
tiszteket és az altiszteket minősítsék újra, rangjukat vizsgálják felül. Az egységes 
légió szervezési központjául Kolozsvárt jelölik ki, ahová már másnap 
megérkeznek a bizottság tagjai. A besztercei hadosztályban tartózkodó 1. lengyel 
zászlóaljon és a megszervezett dzsidásokon kívül az Erdélyben szétszórva talál
ható lengyel egységeket mind Kolozsvárra rendelik. Felhívást intéznek a magyar 
csapatokban szolgáló lengyelekhez, hogy lépjenek be az erdélyi lengyel légióba. 
Pontosan ugyanazt teszik, mint két hónappal korábban Wysocki tábornok Miskol
con, amikor az egységes magyarországi lengyel légiót szervezte. Kétségtelen, 
hogy Wysocki kiáltványa nagyobb eredménnyel járt, hiszen Kowalski az erdélyi 
lengyel légió 2. zászlóalját éppen az ő felhívásának engedelmeskedve akarta 
Miskolcra vezetni. 

Az erdélyi lengyel légió a bizottság létrehozásának napjaiban éri el a maximális 
létszámot. Slaskinak a Kowalski Magyarországra készülő egységére vonatkozó 
adatát figyelembe véve mintegy kilencszáz fő lehetett. 

A légió kolozsvári szervezését Edmund Slaski pontosan leírja emlékiratában. A 
szervező bizottság elnöke Salezy Franciszek Los ezredes lesz. Ő ekkor ötvennégy 
éves. Katonai szolgálatát még a napóleoni Varsói Hercegség hadseregében 
kezdte, a Kongresszusi Királyság hadseregében folytatta: annak utászzászlóaljában 
volt hosszú éveken át hadnagy. Az 1830-31-es szabadságharc folyamán őrnaggyá 
léptetik elő. Az 1848-as galíciai mozgalmak idején ő az ilyvói nemzeti gárda 
főkiképzője. Az elnökség tagjai: Leon Czechowski őrnagy, aki egyben a gyalog
ság és a 2. zászlóalj parancsnoka Kowalski letartóztatása után, Lipinski őrnagy, 
aki a lovasság parancsnoka és egyben a világoskék hajtókás ulánusok szervezője, 
Wladyslaw Jordan őrnagy a bizottság elnökségének titkára s egyben a mál
navörös hajtókás ulánusok szervezője. A szervezés szakaszait és eredményeit 
részletesen ismerteti Slaski. 

A július 10-i besztercei csatáról s az azt követő visszavonulásról Wladyslaw 
Rucki számol be, aki az 1. zászlóalj 2. századában szolgált. A besztercei fronton 
addig vívott legvéresebb ütközetben a lengyel zászlóalj több tucat halottat és se-
besültet vesztett. A tények bizonysága szerint Strzelecki őrnagy volt az erdélyi 
lengyel légió legkiválóbb tisztje. Július l6-án, amikor már Bem nem tartózkodik a 
besztercei hadosztálynál, Galacnál ő menti meg helyzetfelismerésével a 
hadosztályt. Miután a megtizedelt besztercei hadosztály Marosvásárhelyre szorul 
vissza, az 1. lengyel zászlóaljat augusztus elején kiegészítés végett Kolozsvárra 
rendelik. A besztercei hadosztály parancsnokának, Damaszkin György alezredes
nek július 31-én kelt kimutatása szerint Strzelecki zászlóaljának a létszáma 258 fő 
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volt, hat nappal korábbi jelentésében 25 lengyel dzsidásról ad kimutatást. Ez azt 
jelenti, hogy a zászlóalj három hét alatt több mint 200 embert veszített. Ez a 
veszteség azonban nem csupán halottakból, sebesültekből és foglyokból állt 
össze. Az állandó visszavonulás, majd Bem távolléte demoralizálta a hadifoglyok 
közül verbuvált zászlóalj egy részét. A július 23-i dedrádi összecsapás során ,,a 
lengyel légió 61 embere átpártolt az ellenséghez". 

Kolozsvárott Czechowicz mellett Lipinski őrnagy fejtette ki a legnagyobb ener
giát a légió szervezése terén. Ezt mind Rucki, mind Slaski kiemeli. Lipinski nem 
érhette meg augusztus 2-át, amikor az általa szervezett két ulánusszázad útra kelt, 
hogy csatlakozzék Bemhez, s osztozzék vele Nagyszeben bevételének egy napos 
dicsőségében. A kolerában elhunyt lengyel őrnagy Rucki állítása szerint 270 
lovast szerelt fel augusztus elejéig. Feltehetően őket verte szét az augusztus 6-
án katasztrofális vereséggel végződött nagyszebeni csata utolsó szakaszában a 
magyarokat üldöző orosz lovasság Kistoronynál. 

Kolozsvárott csak 60 lovas marad. Bánffyhunyadnál őket vezeti rohamra Los 
ezredes, aki a kézitusában Slaski szerint hét, Rucki szerint tizenkét sebet kap. Ha
lottnak hiszik. Felépül. Elfogják és Komáromban besorozzák az osztrák had
seregbe közlegénynek. Ezt is túléli. 1875-ben, nyolcvan éves korában hal meg 
Ilyvóban. 

A Kolozsvár augusztus 14-én történt kiürítése utáni szomorú visszavonulás az 
erdélyi lengyel légió történetének szebb fejezetei közé tartozik. Az egyetlen 
egység, amely nem veszíti el fejét, s miután Keményt leváltják a kolozsvári 
hadosztály éléről, s helyére a frissen tábornokká kinevezett Gál Sándort állítják, 
még reménykedik is. (Dobay József ezredes is a seregben tartózkodik, de nem ő 
lesz az új parancsnok, mint ezt Slaski tévesen írja.) De az erdélyi hadsereg 
töredékének az útja nem a magyarországi hadszíntérre vezeti a lengyeleket. Ott a 
főhadsereg már augusztus 13-án letette a fegyvert. A felbomló, üldözött seregma
radék ennek hírére végül Zsibóra vonul. Az erdélyi kisváros egy újabb fegyver
letétel színhelye lesz. A lengyel légió azonban megtagadja fegyverének átadását s 
tovább vonul Nagybánya felé, s csak annak térségében szóródik szét. 

Az erdélyi lengyel légió jelentőségét nem lehet mérni a magyarországi lengyel 
légió jelentőségével, amelynek 1. zászlóalja, 1 és 2. dzsidásezrede valamint lovas 
félütege a szabadságharc hadseregének legkiválóbb egységei közé tartozott, s bi
zonyos esetekben meghatározó szerepet játszott a harctéren. Az erdélyi lengyel 
légió jelentősége elsősorban pszichológiai. Megléte, működése a szövetséges 
illúziójával tölthette el Erdély magyarságát. 
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Edmund Slaski 

EMLÉKIRATOK 

Szüleimnek 

Nem írom le menekülésemet, sem mindazt, ami kiváltotta. Onnan kezdem, hogy miután a hava
sokon átkeltem, megérkeztem Magyarországra. Mint tudjátok, csak a havasok választottak el 
Magyarországtól. Tömör leszek, mert mindaz, ami számomra érdekes volt, nem biztos, hogy másokat 
is érdekel. Előttetek is ismert okok miatt tartózkodtam attól, hogy érzelmeimnek hangot adjak. így 
aztán semmi másról nem olvashattok, mint azokról az eseményekről, amelyeket megannyiszor el
meséltem és elmesélek még. 

1849. június 20.(Bisztra-Slawny) 

Magyarország 

Június huszadikán déli tizenkét órakor léptem magyar földre. Lázas mozgást, silbakoló katonákat, 
fegyvercsörgést reméltem, s mit látok helyette: földjükön buzgólkodó, vagy kunyhójuk előtt egyked
vűen csibukoló parasztokat. Az ő arcukról a legmerészebb képzelettel se lehetett volna leolvasni, hogy 
fikarcnyit is foglalkoztatja őket a politika. Egykedvűen fecserésztek a gazdaságról, s jöttünket a 
legcsekélyebb érdeklődéssel sem nyugtázták. Ez kellemetlenül érintett bennünket, akik éljenzéssel 
fűszerezett fogadtatást reméltünk. Egyszer csak felállt a tiszteletreméltó polgártársak közül valaki és 
sorra kezet fogott velünk: ,,Á' az urak Lengyelországból jöttek. Legyenek üdvözölve!" Ugyanaz a 
parasztember volt, aki néhány nappal azelőtt, hogy Bukowiecet elhagytam, arra járt, hogy ellopott te
henét visszaszerezze, s akit Ka ...i csak teljes tekintélyének latbavetésével tudott a határőrök kar
maiból kiszedni. Szerfelett megörült nekem, kínált amivel csak tudott, de balszerencsénkre csak azzal 
nem volt képes szolgálni, amire leginkább vágytunk. Nemcsak a magyarországi híreknek volt híjával, 
de még azt se tudta megmondani, merre állomásozik a legközelebbi hadtest. Ez a falu ugyanis a Bie-
szcady legmagasabb vonulatának végvonalán fekszik, lakói pedig ritkán kelnek át a hegyen s hagyják 
el ezt a félreeső szegletet. Csak azt tudta megmondani, hogy Slawnyban, amely négy órányi járásra 
fekszik Bisztrától, nemzetőrség táborozik. Megígérte, hogy odavezet minket. 

Általam soha nem látott hegyeken, meredélyeken, szakadékokon átvágva, a San folyóval 
majdhogynem egy ponton eredő Ung folyó forrásvidékén átkelve jutottunk el Slawnyba. Az úton 
főként az ösztökélt, hogy minél előbb találkozzunk olyasvalakivel, aki minket fogadni és eligazítani 
tud. Négy órás kimerítő menet után értük el az első slawny-i házat, a kocsmát. Már messziről kivehető 
volt egy gesztikulálva beszélgető kis fekete alak. Amikor már csak egy lépés választott el tőle, egy 
civil ruhát viselő zsidó emberre ismertünk benne, aki a vidék legmagasabb méltóságaként, teljhatalmú 
magyar ágensként mutatkozott be nekünk. Noha külseje egyáltalán nem keltett bizalmat, töretlen tett
rekészségéről azonnal meggyőződhettem, amikor irodájába, azaz a kocsmába kísért, ahol a néhány 
nappal azelőtt a lutowski vásáron látott három zsidóra esett a pillantásom. 

Tőle tudtam meg azt is, hogy Nagy-Bereznánál, egy mérföldnyire SlaWnytól van egy kis magyar 
tábor, amely Dembinski eperjesi és Kazinczy munkácsi tábora között mintegy összeköttetésként szol-

1 Valószínűleg József Kaweckiről van szó, aki 1845-től Bukowiec tulajdonosa volt. 
2 Bisztra? 
3 Dembinski, Henryk (1791-1864) honvéd altábornagy. A Varsói Hercegség hadseregének tisztjeként 

végigküzdi a napóleoni háborúkat. Az 1830-31-es lengyel szabadságharcban tábornok, rövid ideig a lengyel 
hadsereg főparancsnoka. E kinevezését, hírnevét, bravúrosan végrehajtott litvániai visszavonulásának köszönhette. 
1849 januárjában Kossuth hívására Magyarországra érkezik. Február 5-től honvéd altábornagy; egy hónap múlva 
eltávolítják. 1849- április 19-től a felsőmagyarországi hadsereg főparancsnoka. E posztjáról- május 24-én lemond. 
Leköszönését mind Kossuth, mind Görgey elfogadja, s helyére június 1-én Wysocki tábornokot nevezi ki. Ezután 
derül ki, hogy Dembinski most is hirtelen volt, s nem gondolta komolyan a lemondását. Az ennek nyomán támadt 
huzavona miatt Wysocki gyakorlatilag csak június 15-én tudta elfoglalni új állását. Dembinski rövid idő múlva újból 
főszerephez jut; a Szeged térségében összevont honvéderők főparancsnoka lesz, de ekkor sem váltja be a hozzá 
fűzött reményket. A temesvári csatavesztés után kimenekül. 

4 Kazinczy Lajos (1820-1849) honvéd ezredes. 1849 június elejétől az Ung-Ugocsa-Bereg-Máramaros megyében 
lévő csapatok főparancsnoka, s egy gyalogos tartalékhadosztály szervezője. Aradon halálra ítélik és október 20-án 
agyonlövik. 
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gall. ígéretet kaptam ana nézvést is, hogy beajánl a bereznai táborparancsnokhoz és az ungvári kor
mánybiztoshoz,^ noha egy zsidó ajánlásban nem nagyon bíztam. Természetesen csaknem az egész 
éjszakát átbeszélgettük és abban a reményben aludtunk el, hogy mielőbb elérjük vállalkozásunk célját. 

Másnap reggel már hűlt helyét találtuk az ágensnek, de ott volt a nemzetőrség parancsnoka 
V é . s s y százados ' , aki már ránk várt s intézkedett, hogy ökrösfogaton mehessünk tovább. Mással 
ugyanis aligha lehetett volna átkelni, men az Uzsok és Berezna közötti postautat, amely az Ung folyó 
és az azt szegélyező égbeszökő sziklák között kanyargott, 500 öl hosszan hatalmas kősziklák tor
laszolták el. Meg kell említenem, hogy Vé . syná l már megérkezésem után kifaggatott egy 
huszárkapitány, kivel Frzemyslben Bilinski tanácsosnál találkoztam. A százados, mikor megtudta, 
hogy találkoztunk, rendkívül megörült, mivel Bilinski a sógora volt. 

Ugy haladtunk, mint. a kígyó. Minden egyes torlaszai ki kellett szállnunk és megannyi akadályon 
kellett átsegítenünk a szekeret. Az egyik útkanyanilatnál hirtelen megvillant egy fegyver... aztán még 
egy . , és még egy. Hirtelenjében tizenegynéhány felfegyverzett férfiú termett elő. Ha ez máskor 
történik velünk, biztos, hogy útonállóknak véltem volna őket. Az egyiküknek ugyanis gyutacsos, a 
másikuknak kapszlis, a harmadikuknak kovás puskája volt, míg a negyedik pisztolyt markolva 
hadonászott. Ruházatuk elképesztően tarka-barka volt. Egy szó, mint száz, Rinaldini bandája sem le
hetett volna különb. - Akkor persze könnyen rájött az ember, hogy magyar őrjárattal van dolga. 
Főként azután, hogy feltartóztattak, s mivel nem tudtak velünk szót váltani, egy magyar táborba 
kísértek minket Szerencsére félúton összeakadtunk egy tejfeles szájú magyar főhadnaggyal, aki úgy-
ahogy értett németül és nem csak kellemetlen kísérőinktől szabadított meg bennünket , de azt is 
közölte velünk, hogy a bereznai tábor tisztjei tudnak jöttünkről és türelmetlenül várnak ránk. 

Alig haladtunk tovább, ismét fegyverek villantak a távolban: egy öreg nagybajuszú strázsa mesterrel 
az élen huszárjárőr közeledett. Amikor meglátott bennünket , két sorba állította a bajtársait s az egész 
egység szívből jövő kiáltással fogadott minkett „Éljen a lengyel!" Ez volt az a kiáltás, amit akkor 
ugyan nem értettem, de a magyarok részéről megannyi csatában végigkísérte a lengyeleket. Az egész 
tábor ezzel fogadta őket, amikor Kassánál megmentették a sereget, ezt harsogta az egész magyar had
sereg, amikor Tárcáinál, Szolnoknál egész zászlóaljakat vének szét. Nem találok szavakat megindult
ságom leírására, amikor a strázsamester leszállt a lováról és szívbéli öleléssel köszöntött bennünket 
magyar földön, s közben könnyek gyöngyöztek végig ősz bajuszán... Pedig csak egyszerű strázsames
ter volt 

Éjfél körül érkeztünk meg a táborba: a tisztek már aludtak, csak a bakák beszélgettek itt-ott fojtott 
hangon, hogy föl ne verjék bajtársaikat. Nem maradt más hátra, mint hogy a szekéraljban töltsük az 
éjszakát, s ez hűvös éjjel, könnyű öltözetben nem volt valami kellemes. 

Június 22. 
Az ébresztő aztán mindenért kárpótolt. Tisztek karéja vet körbe bennünket . Kérdések özönét 

zúdították ránk, úgy hogy érkezésünk se volt rájuk válaszolni. Egy sátorba invitáltak bennünket , ahol 
ételben, italban kedvünkre dúskálhattunk. Kellemesen telt az egész nap, de az a vágyunk, hogy minél 
e lőbb a mieink között, ismerőseink és barátaink körében legyünk, továbbutazásra ösztökélt ben
nünket... Szívélyesen búcsúpoharat - többek között tokajit - ürítettünk. De ami igaz, az igaz: Ilyvóból 
egy nap alatt eljutottunk Barlatówba, ahol éjszakáztunk, itt meg alig tettünk meg pár lépést. Pribék őr
nagy " ugyanis, aki az egész sanoki körzetet ismerte, a kijelentésükre, hogy sanokiak vagyunk, 
nemcsak, hogy tovább engedni nem akart, hanem igyekezett végleg a táborban tartani minket. Egy 
napot valóban a táborában töltöttünk, de ezzel mit se veszítettünk, men másnap az ő lovai repítettek 
bennünket , mint a zúgó Ung fölött süvítő szél, Ung vármegye festői völgyein át egészen Ungvárig. 

5 Pribék Miklós őrnagyhoz és Eötvös Tamás Ung és Bereg megyei kormánybiztoshoz. 
6 Az eredetiben szinte olvashatatlan név: Kékessy' Vékássy? Bona Gábor köteteiben sem Kékessy, sem Vékássy 

százados nem szerepel. Igaz, Kékessi (Blauhorn) Mihály a Kazinczy-hadosztály vezérkari főnöke volt századosi 
rangban Esetleg róla lehet szó? i Hona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49-ben. 2. 
kiadás Bp. 1987. 196. o.). 

7 Bilinski tanácsos. Esetleg Ignacy Bilinskiről (1828--1900), vagy apjáról lehet szó 
8 Eredetiben magyarul 
9 egész zászlóaljakat vert szét - Az 1848 december 11-én vívott vesztes kassai csatában Wladyslaw 

Tchorznicki alezredes 84 főből álló s gyalog harcoló „ulánusszázada" mentette meg a szétvert északi hadtest Bárcánál 
hagyott ágyúütegeit Az 1849 január 22-i taicali győzelméhez a felső-tiszai hadtestben harcoló kislétszámú lengyel 
légió is hozzájárult. Az 1849 március 5-i szolnoki csatában Poninski őrnagy 120 emberből álló „dzsidásezrede" 
kezdeményezte a Ferenc József dragonyosezredét szén erő lovasrohamot 

10 Pribék Miklós ( 1811-18S6) homéd őrnagy 1849 tavaszán az Ung megyei mozgó nemzetőr-zászlóalj őrnagya, 
majd május végétől az ebből alakult 106 honvédzászlóalj parancsnoka. Néhány havi várfogság után kegyelmet kap. 
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Szót kell itt ejtenünk az irántunk oly élénk érdeklődést mutató ágens szerencsétlen végéről is. Amikor 
ugyanis az őrnagy meglátta őt, amint éppen komoly ábrázattal jelentéstételre jelentkezett nála, a 
következőket mondta neki: „Tudom, már mindent tudok. Tűnj a pokolba!" - „De őrnagy úr!" - „Aha, 
és még egyet akarok mondani: ha még egyszer meglátlak a határon, felköttetlek az első fára". Ezt 
követően felén fordult és mintha mi sem történt volna, folytatta a diskurzust. Ügyet sem vetett szegény 
ágensre, akit e dictum verbum teljesen letaglózott, s nem várva be a kilátásba helyezett ígéret 
teljesülését, illa berek, nádak erek, eltűnt: 

mint szürke szamár a ködben, 
hogy bottal üthettük a nyomát. 

Ungvárott a Magyar Kaszinóban megtudtuk, hogy a Kormánybiztos,11 aki ki kellett volna, hogy 
adja útipasszusunkat, nincs a városban. Mit volt mit tennünk, bementünk a Kaszinó nagytermébe, 
hogy legalább a sajtóból megtudjuk, mi újság. Meglepett bennünket, amit a Kaszinó szalonjában lát
tunk. 

Az olvasóterem tele volt atillás szakállasokkal és díszes egyenruhás honvéd- és huszártisztekkel. 
Egy középre tolt asztalon állt a legtermetesebb szakállas és harsányan olvasta a magyar „Közlöny" 
legfrissebb híreit. Az őt karéjozó kórus percenként tapsorkánnal fogadta szavait. Mi úgy álltunk ott, a 
német plundránkban, mint Bálám szamara. Már-már elöntött a keserűség, mert a kutya se törődött 
velünk, amikor egy úr kivált a hallgatóságból, s bávatag ábrázatunkról látva, hogy külföldiek vagyunk, 
hozzánk lépett. Miután megtudta, hogy lengyelekkel van dolga, beszédbe elegyedett velünk s megin
vitált a szállására, amely ugyanabban a hotelben volt, ahol mi laktunk. Beszélgetésünk során mindenre 
kitértünk s megleltem benne azt, amit később annyi magyar emberben hiába kerestem: a nemzeti 
előítélettől mentes egészséges logikát. Hosszú órákat beszélgettünk. Búcsúzóul azt a szívességet tette 
nekünk az illető uraság, hogy Kazinczy tábornoktól a kormánybiztoshoz pénzért igyekvő kapitány 
postakocsiján helyet kaptunk. A kapitány Szobráncra, a fürdőhelyre igyekezett, mivelhogy Eötvös ott 
tartózkodott. Akkor még nem tudtam, hogy a tehetséges tisztként köztiszteletnek örvendő Kazinczy 
tábornok nevét később átkozódva ejtik ki, s hogy ő lesz az ki nékem is vesztemet okozza. 

Június 24. 
Egy-kettőre legyűrtük a Szobráncig tartó négy mérföldes utat s hamarosan feltűnt az iwoniczihez 

hasonló fekvésű fürdőhely. Összeszorult a szívem, amikor a Kormánybiztos lakhelyéül szolgáló kis 
palotához közeledtünk. Eszembe jutottak Dorosz szavai: „Mint a harcost rajtakapja. Megfaggatja" 

A verandán egy terebélyes asszonyság üldögélt. Pontosan olyan, mint a megboldogult Hanen-
szyldné asszonyság. Teljesen elfedte termetével az aranybrokátos kanapét. A kapitány köszöntésére 
éppen csak felpillantott a kezében tartott újságból s bicentett pirospozsgás fizimiskájával. - Nagy baj -
gondoltam -, itt Őnagysága hordja a kalapot... És igazam volt. De erről később. Pazar irodájában, 
aranybrokátos köntösben, havanna-szivart pöfékelve terpeszkedett Eötvös kormánybiztos, a kor
mányzó teljhatalmú hivatalnoka. Irodatisztek, írnokok, írnokocskák hada nyüzsgött körülötte. Szerfe
lett kedvesen fogadott s rendkívüli megelégedésére szolgált jövetelünk, mivel már hetek óta nem 
kapott biztos híreket Galíciából. 

Itt némileg több teret kell szentelnem beszélgetésünknek, merthogy az bizonyos fokig rávilágít a 
magyarok lelkületére... Amikoron a határ mentén gyülekező oroszok számáról faggattak, azt válaszol
tam, hogy itt karnyújtásnyira, a határ túloldalán 40 000 ember áll, Krakkó és Morvaország felé másik 
40 000 vonult fel, a Stryji és a Csernovici körzetekben 20 000 állomásozik. Ez azt jelenti, hogy össze
sen 100 000-en vannak és még ugyanennyi várható! - „Ha! Ha! Ha!" - így a kormánybiztos - „Minden 
bizonnyal téved az úr! Csak a gyávák s a rosszhiszeműek ülhetnek fel az ilyen híreknek. Az én meg
bízható értesüléseim szerint az oroszok feleennyien sincsenek, s éppen hogy csak megindultak. 
Különben szentül meg vagyok győződve róla, hogy nem vonulnak be Magyarországra." 

11 Eötvös Tamás (1800-1867) nemzetőr őrnagy: ellenzéki politikus. 1848 júniusától nemzetőr őrnagy, 
novembertől Munkács ideiglenes parancsnoka. E posztjáról 1849 február elején kerül az Ung megyei nemzetőrség 
élére, s lesz egyben Bereg és Ung megye kormánybiztosa és Bereg megye főispánja. A szabadságharc leverése után 
hat év várfogságra ítélik. 

12 Közlöny — a kormány hivatalos lapja. 
13 Kazinczy Lajos nem volt tábornok, csupán ezredes. 
14 Slaski utalása a zsibói, 1849. augusztus 25-i fegyverletételre vonatkozik, amelyet Kazinczy ezredes a 

reménytelen hadihelyzetre való tekintettel, a lengyel légió és más alakulatok tisztjeinek tiltakozása ellenére határozott 
el. 

15 Dorosz szavai - feltehetően az ilyvói Nemzeti Tanács emigrációból hazatért tagjáról, Slaskiék ismerőséről 
lehet szó. 
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Erre tételesen felsoroltam neki, hol, mikor, mennyien vonultak át, s én magam a saját szememmel 
hol láttam őket. Már-már sikerült meggyőznöm, amikor Őnagysága ellentmondást nem tűrő hangon 
közbekotyogott, hogy az lehetetlen, s így ennyiben maradtunk. Végigfutott a hátamon a hideg, bele
gondolva abba, hogy a környék valamennyi vezérlő tábornokát ezen iroda látja el hírekkel, ráadásul 
itt székelt Magyarország egyik legrátermettebb, teljhatalommal felruházott kormánybiztosa. 

Nem akarván haszontalan diskurzust folytatni, kértük, hogy írja alá útlevelünket Wysocki kassai 
táborába.1 Nem időztünk tovább a legkülönfélébb rendű és rangú vendégektől nyüzsgő fürdőhelyen, 
hanem gyalog nekivágtunk a legközelebbi faluba vezető útnak. Onnan aztán bérelt lovakon mentünk 
tovább baljós előérzetektől kísérve, nyomott hangulatban. Felfoghatatlan volt számomra a magyarok 
vak elbizakodottsága: megnyervén néhány csatát Ausztria ellen máris azt hitték, hogy az égvilágon 
senki se mer rájuk kezet emelni! Rájuk senki! A maroknyi vitéz, de rosszul felfegyverzett és kiképzett 
katonára, akik csak a külhoni légiók vasfegyelmére és végtelen odaadására támaszkodhattak. - Az 
ezredesek ezredeiktől, a tisztek zászlóaljaiktól és századaiktól távol múlatták az időt, emiatt az ellen
ség gyors benyomulása határtalan káoszt válthatott ki, s mindazt, ami ezzel jár. 

Ezen a napon még egy állomást magunk mögött hagytunk és Kassától két mérföldnyire töltöttük 
az éjszakát. Itt már nyugtalanító hírek keringtek az orosz betörésről és a Barwineknél vívott csatáról. 
Nem adtunk nekik teljes egészében hitelt s nyugodtan aludtunk. Hajnali háromkor Eperjes felől 
ágyúdörgés verte föl a csöndet. Felültünk az ágyban s gondterhelten hallgatóztunk, mert ugyan nem 
először remegett bele a dobhártyám, de amikor belémhasított az, hogy elkéstünk, hogy még mielőtt 
tettre kerülne sor, áldozatul esünk -, megrémültem. Gyorsan kipattantunk az ágyból és néhány páráló 
lovat kivezettünk az istállóból, hogy mielőbb Wysocki táborába lehessünk. 

Június 25. 
hajnala ködös-párás volt. A ködtakarót csak helyenként ütötte át a napsugár, be-beragyogva a 

széles országutat, ahol rajtunk kívül teremtett lélek nem volt. - Végre felkaptattunk a teljesen ködbe 
burkolózó Kassai hegy tetejére - , ahol hirtelen szekerek jelentek meg. Az eszeveszetten csörömpölő 
szekerekről - kérésünkre - csak „muszka!", „muszka!" kiáltással válaszoltak. A hegytetőn végre szem
betalálkoztunk a 14. honvédzászlóalj tizenegynéhány felfegyverzett katonájával s őrnagyukkal,18 aki 
előttünk pár órával hagyta el Szobráncfürdőt, de már nem jutott el időben az egységéhez. Sebbel-lob
bal elmondta, hogy Dembinski elővédje, amelynek Bulharyn volt a parancsnoka, Barwineknél helyt 
áU ugyan a muszkák ellen, de Morva megye ellenséges érzületű lakói járhatatlan ösvényeken, a tor
laszokat és a csapdákat kikerülve Dembinski seregét oldalba kapták és kivetették eperjesi állásából: 
Dembinski Kassán át Miskolc felé vonul vissza, ahol erősítéseket remél! 

Itt kell kitérnem a magyar hadsereget erőinek ismertetésére is, mert a sajtóban hamis képet festet
tek róla. Én saját személyemben kötődtem hozzá, másrészt szemtanúk beszámolói alapján képet alkot
hattam róla! Dembinski északi hadserege a világgá kürtölt 40 000 fő helyett 12 honvéd zászlóaljból, 12 
huszárszázadból, a légió 8 század gyalogosából, 4 század ulánusból, s 6 tüzérütegből állott. Ez az erő 
tartozott Dembinski személyes parancsnoksága alá! 1 A balszárnyon egy előretolt honvéd zászlóalj, 

16 Wysocki, József (1809-1872) a lengyel légió fő szervezője. 1849. május 6-tól tábornok, a Miskolcon 
szerveződő lengyel légió főparancsnoka. Június 20-án a légió már megszervezett egységeit Kassán át Eperjesre 
rendelte. A tervezett ütközetre azonban mégsem került sor, mert tudomást szerzett az ellenség nyomasztó 
túlerejéről, s június 22-én az Eperjesen összevont haderőnek elrendelte a visszavonulást. Összecsapásra az ellenség 
elővédjével két nappal később, Lemesnél kerül sor. 

17 Barwineknél csak kisebb előőrsi golyóváltásra került sor. 
18 A 14. honvéd zászlóalj a VII., Poeltenberg Ernő vezérőrnagy vezette hadtestben Győrnél állott. Az említett 

katonák a 13. vagy a 16. honvéd zászlóaljhoz tartozhattak; az őrnagy említése azonban arra mutat, hogy a 13. 
zászlóalj katonáiról van szó, mert az ő parancsnokuk Keresztes Imre őrnagy volt; míg a 16. zászlóalj parancsnoka 
Rohrman Károly százados. 

19 Bulharyn, Jerzy (1798-1885) honvéd ezredes. Részt vett az 1830-31-es lengyel szabadságharcban, majd a 
30-as évek elejének galíciai összeesküvő mozgalmaiban, emiatt Magyarországra kellett menekülnie. 1849 őszén a 
lengyel légió társszervezője, majd december 29-től formálisan a főparancsnoka. 1849 januárjában Klapka felső-tiszai 
hadtestben dandár-, majd hadosztályparancsnok. Április végétől a 9. hadtestben hadosztályparancsnok. Kossuth a 
törökországi emigrációban tábornokká nevezi ki. 

20 Június 20-án Lófalunál, 21-én Héthársnál, 23-án Somosnál került sor összecsapásra. A héthársi csatározásban 
nem Bulharyn, hanem Tadeusz Idzikowski őrnagy, dandárparancsnok vezette a magyar csapatokat, a lengyel 
gyalogságot közvetlenül Konštanty Matczyriski százados. 

21 Wysocki közvetlen parancsnoksága alá a IX. hadtest és a lengyel légió már megszervezett egységei tartoztak, 
mintegy 10 000-10 500 ember. 
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egy század légiós és 40 huszár működött Görgey Ármin parancsnoksága alatt két ágyúval. Nagy-
bereznánál állott Pribék őrnagy egy honvéd zászlóaljjal, egy huszárszázaddal és 2 ágyúval. Odébb, a 
jobb szárnyon, Munkácsnál 6 honvéd zászlóaljjal, 2 század lengyel vadásszal, 4 lovasszázaddal és 3 
ágyúüteggel Kazinczy tábornok állomásozott. Ha Dembinskit jobban tájékoztatják a dolgok állásáról, 
ezen erőket összevonhatta volna, s húszegynéhány ezer emberrel még győztesen helyt is állhatott 
volna az oroszokkal szemben. így azonban Görgei Ármin különítményét Túrócszentmárton alatt beke
rítették és elfogták , Pribék a támadás elől jobbra kitért és csatlakozott a Munkács falai mögött 
tétlenkedő Kazinczyhoz. Dembinski, aki így megfosztódott fele haderejétől, állandó visszavonulásra 
kényszerült, hogy hadtestét ne semmisíthessék meg. 

A Görgei Artúr vezette főhadsereg ütközetlétszáma 60 000 ember volt. Csupa reguláris gyalogezre
dekből, s régi huszárezredekből állott, s emellett állandó összeköttetése volt Komárom 30 000 fős he
lyőrségével. Körülbelül 90 000 embert állíthatott ki a 120 000 főt számláló egyesült orosz-osztrák erők 
ellen. Ha ehhez hozzászámítjuk még a többi vár helyőrségét, a déli hadsereget és Bem 30 ezer fős 
hadtestét, a magyar hadsereg létszáma így se haladta meg a 180 000 főt. Vele szemben 200 000 orosz, 
80 000 osztrák, 60 000 szláv és oláh állott.25 

De térjünk vissza a mi utunkhoz! A magyar őrnagy ezen szavaira ott helyben megfordultunk és 
ugyanazon az úton siettünk visszafelé, amin jöttünk. E retiráda során, mialatt egy szekérre felkapasz
kodtam, elveszítettem a Dyziótól kapott pénztárcát, benne 3 imperiállal és 20 ezüsthúszassal. A többi 
pénz szerencsére az oldaltáskámban volt. Az általunk nemrégiben odahagyott, néptelen, nyugodt kis
városban megannyi lázasan beszélgető embercsoport támadt. - Mi anélkül, hogy bárkivel is beszédbe 
elegyedtünk volna, az ivóba siettünk, hogy elüssük éhünket és további útunkhoz előfogatot szerez
zünk. Egy pillanat múlva benépesült a terem. Két illető kivált a tömegből s bárgyún komoly ábrázattal 
közölte velünk, hogy minden bizonnyal nyugtalanságot szító rémhíreket terjesztettünk, s ezért a bíró 
színe elé vezetnek bennünket. - Kikísértek az utcára: egy pillanaton belül szoros embergyűrű záródott 
körénk. — Szerencsére a menekülő szekerek ugyancsak nagy felfordulást okoztak, s így mi, élve a 
kínálkozó alkalommal, az első üres fogatba vetve magunkat megúsztuk a kellemetlenséget. - Némileg 
megkönnyebülve kérdeztük a kocsist, hová megyünk. - „Újhelyre." - „Nincs még ott orosz?" -
„Nincs." - „Rendben. Legyen hát Újhely." - A közbülső állomáson, ahol a lovak kifújták magukat, egy 
kövér szolgabíró meginvitált magához. - Ott találtuk a fiát, egy huszártisztet és egy magas sovány 
zsidót, aki a lengyel légió századosi egyenruháját viselte. Együtt akartunk tovább menni, de mivel nem 
tudtunk abban megállapodni, hogy melyik útvonalon - elváltunk. Mindenki ment tovább a maga út
ján. Két hét múlva Kolozsvárott mint sebészorvost láttam viszont az említett századost: az ifjabb Ra-
paport, az ilyvói Rapp doktor fia volt. 7 

Június 26. 
Késő éjjel érkeztünk meg Újhelyre. A város visszhangzott a nők és gyermekek jajveszékelésétől, a 

menekülő szekerek csörömpölésétől. A hullámzó lármából időnként élesen kihallatszott egy-egy 
hírvivő huszár vágtató lovának csattogása. Mindez együtt nem tette kellemessé az éjszakánkat, bár a 
porta, amely értékeinek pakolásával volt elfoglalva, az ágyait rendelkezésünkre bocsájtotta. Alig 
aludtunk két órányit, amikor azzal a kellemes újsággal ébresztettek fel, hogy a felderítésre küldött 
huszárok az ellenséges előőrsök rendkívül gyors közeledéséről hoztak hírt. - Jajveszékelés, felfor
dulás, majd egy pillanat alatt kiürült a város. Ki-ki ingóságával együtt elpárolgott. Lovat ugyan már 

22 Görgei Ármin (1812-1877) honvéd alezredes. 1848 szeptemberétől százados a 19. honvéd zászlóaljnál. 1849 
április közepétől őrnagy és egy különítmény parancsnoka Felső-Magyarországon. Július elejétől alezredes és a 
Feldunai hadsereg központi hadműveleti irodájának vezetője. Előbb 14 évi várfogságra ítélik, majd rövid idő múlva 
kegyelmet kap. 

23 Kazinczy ezredes hadosztálya 1849 június közepén 4260 főből, 305 lóból és 10 lövegből, július 6-án 7299 
főből 694 lóból és 23 lövegből állott. A hadosztály alakulatai nem lengyelek voltak. 

24 1849. június 22-én Túrócszentmártonnál csak Görgey Ármin különítményének egy részét, azaz a 2 
honvédszázadból, 2 huszárszakaszból álló felderítő különítményét kerítették be és verték szét Grabbe csapatai. 

25 Görgey Feldunai hadserege a komáromi várőrséggel és Görgey Ármin különítményével együtt június 
közepén kb. 47 000 főt számlált kb 9600 lóval és tábori löveggel. A nyári hadjáratban elszenvedett veszteségeket 
ugyan pótolták a Komáromba érkező újoncszállítmányok, de így is csupán a sereg létszámának szinten tartásához 
voltak elegendők. A vele szemben álló osztrák-orosz erők létszáma kb. 82 000 fő volt, 336 löveggel. A magyar 
hadsereg összlétszáma a várőrségekkel együtt érhette el a 180 000 főt. Az orosz-osztrák csapatok összlétszáma 
mintegy 375 ezer fő volt - a nemzetiségi felkelők nélkül. A román felkelők összlétszáma 10-20 000 fő között 
ingadozott. 

26 Sátoraljaújhely. 
27 Wladyslaw Rucki munkájában az erdélyi lengyel légió két orvosa szerepel név szerint: Sobieczanski és 

Rappaport. 
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korábban se lehetett kapni, de most aztán ezer dukátért se jutott hozzá az ember. Nem volt mi mást 
tenni, mint nyakunkba kapni a lábunkat, s amilyen gyorsan csak lehet, eltűnni a pokolba, merthogy a 
kozák kancsukáktól való félsz is űzött bennünket. Előbb az ispánok, főszolgabírók, szolgabírók és 
más cifrangosok négyesfogatai robogtak el mellettünk, majd a kurtanemesek szerény bricskái, végül 
meg a még szerényebb zsidó ekhósszekerek, teli síró-rívó porontyokkal, s velük elegyest az újhelyi 
szatócsok tehertaligái. Apránként úrrá lett rajtunk a szomorúság. Mind komorabbak lettünk, mígnem 
végleg magunkra maradtunk az országúton. 

Egyszer csak patadobajt hallottunk - szerencsére nem kozák, hanem postalovakét. - „Megállj! " 
„Megállj!" És 20 ezüsthuszas lefizetése ellenében a postakocsis úgy döntött, hogy elvisz minket 
Sárospatakra. Vágtattunk, mint a szélvész és kellemes látványban volt részürüe a Bodrog túlpartján 
kozákok cirkáltak, de mi kikacagtuk a vitézeket, mert a Bodrogon nincs híd. 

Sárospatakon megállt a postakocsi, mi pedig benéztünk a vendégfogadóba, amely tele volt meg
szeppent urakkal és dámákkal, kik éppen reggel félbehagyott toalettjük befejezésével voltak elfog
lalva. Ha lett volna rá időnk, kedvünkre hódíthattunk volna, mert nyugodt ábrázatunkkal ugyancsak 
kiríttunk a félelemtől sápadt dunamenti lovagok közül. Márpedig köztudott, hogy a nők nem kedvelik 
a gyávákat. Két óra pihenés után Sárospatak apránként kezdett kiürülni. Az én Miluniom az utcákat 
járva ráakadt arra a négyes fogatra, amely bennünket Miskolcra vitt volna, s most egy urasághoz 
készült. Két órakor Olaszliszkán voltunk, ahol alkalmam volt az első üveg tokajit meginni. Éppen ak
kor kísérték át vasra verve Húrban szlovák légiójának maradékát. Négy órakor elhagytuk a Tokaj és 
Miskolc közötti útelágazást. 

Villámként száguldottunk, s én fejemet lehajtva gondolataimba merültem... Hirtelen piros lángot 
vetett előttem egy csapka s ezüstös vállrojtok villantak a szemembe... fölpillantottam. - „Czechowski!" 
- „Edmund!". - Arra ocsúdtam föl, hogy egymás nyakába borulunk. - „Hová mész?" - „Miskolcra, 
Wysockihoz". - „Ott már oroszok vannak!" - „És az őrnagy úr hová?" - „Bemhez. Kolozsvárra. Tartsa
tok velem." - „Én az őrnagy úrral akár a pokolba is". - „Akkor hát megegyeztünk". - Átültünk a 
szekerére s fél óra múlva megpillantottuk a tokaji hegyet, egy óra múlva pedig a menekülők ára
datával ellepett Tokajt. 

Egy ellenségtől éjszaka meglepett város nem mutathatott volna nagyobb özönvíz utáni felfordulást, 
mint amit láttunk. Vásáros nap volt: a környékbeli polgárok, mivel semmit sem gyanítottak, rengeteg 
marhát hajtottak oda. - Aztán, te jóságos ég: menekülő szekerek, bricskák, lovak és emberszamarak 
meg állatszamarak zúdultak rájuk, magukkal sodorva a sátrakat, felborítva a standokat..., az egész 
tömeg az egyetlen Tisza-híd felé hömpölygött. Valami nagy vitéz szét akarta romboltatni a hidat az 
utászokkal, mire ők a hídra özönlöttek - s alig sikerült a robbantást megakadályozni. Miután meg
győződtünk róla, hogy a hidat nem fenyegeti veszély, leszakadtunk a menekülőkről, hagytuk, hadd 
menjenek. Mi jól betokajizva 4 órakor keltünk át a Tisza túlpartjára, Rakamazra. 6 órakor szedték szét 
a hidat, a kozákok 10 órakor lepték el Tokajt. 

A Tiszán túl kezdődik csak az igazi Magyarország. Mind a tájat, mind az embereket illetően. A táj: 
puszta, végeláthatatlan, sehol egy fa, sehol víz. A vándor se a szemét, se fáradt tagjait nem pihen
tetheti meg. Állsz a szénaboglya tetején és nézel jobbra: mezőség, puszta, odébb az egykedvűen höm
pölygő Tisza. Mintha megfertőzte volna a vidék egyhangúsága: a Tiszán túl arra is síkság (és semmi 
más). Nézel balra: mocsarak, szittyók, tavak, s a vadvizek fölé madarak felhője húz -... Mögötted a 
Tokaji hegység. Azt látod most is, jóllehet három nap és három éjszaka, hogy menekülsz tőle. Előtted 
egy két mérföldnyire elnyúló falu templomtornya - fölötted színtelen égbolt. Körötted a zenélő tücs
kök, a rikoltozó vízimadarak és a vonuló szekerek keréknyikorgása által megzavart, mindent átható 
mély csönd. Itt senki se kel magányosan útra, csak szekérkaravánnal. Az egyedül úton levő hamar 
eltévedne. A vidék népe viszont mokány, talpraesett, legény a talpán: erős mint a medve, s akként is 
védi barlangját, ha kéretlen látogató érkezik. Ez volt az a vidék, ahol az első zászlóaljak és 
lovasszázadok megalakultak, amikor Kossuth pusztájukhoz hasonlóan nyílt proklamációja fegyverbe 
szólította őket. 

Rakamazon összetorlódtak a szekerek. Nagy tülekedés támadt az előfogatok ért. Ordítozás, 
sivítozás mindenfelé. Egyszerre húsz fuvaros esik neki a bírónak: vonják, lökdösik, ráncigálják. A bíró 
erős, mint egy atléta, fölragad egy furkósbotot s leteríti a hozzá közelebb esőket, a többieket meg az 
ablakon át hányja ki, mint a rohadt almát. A többi fuvaros az erősítésükre siet, a hajdúk meg a 
parasztok a bíró védelmére kelnek: szabályos csata alakul ki, te, jó ég, az úton lévő dámák között is. 
Csak az ott állomásozó huszárszázad állítja helyre a rendet. Parancsnoka, Slonecki kapitány, az is
kolatársam bátya volt, aki, miután fölismerte Czechowskit, saját lovait fogatta be a bricskánk elé, s 
még a közösség összes előkelőségei előtt útnak indított bennünket. 

28 Slonecki, Rudolf (1819-?). A szabadságharc kitörésekor huszárfőhadnagy a 6. Württemberg huszárezredben. 
ÍS'ÍS elejétől főszázados és ezrede tartalékszázadának parancsnoka. 
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Június 27. 
Az éjszakát a pusztán töltöttük. Június vége felé jártunk, de éjszaka metsző hideg volt. Úgy hogy 

én, mivel Galíciából könnyű nyári ruhában keltem útra, dideregtem, s egész éjjel le se hunytam a sze
mem. Ez reátok nézve annál is kellemesebb, mert (tőlem) nem hallotok oly harsány címen írt poémát, 
mint éjszaka a pusztán. Pedig ezt, ha meleg bekecs hevíti fagyos költői lelkemet, biztos, hogy meg 
nem ússzatok. - A magyar kocsison kívül még annak maskaraszerű felesége is velünk tartott, aki 
ugyancsak elszórakoztatott bennünket. Czechowski ugyanis elhitette vele, hogy tudok magyarul, 
bárhogy is szabadkoztam. Vagy két órán át be nem állt a szája, mígnem hogy hiába, nagy dühösen 
learisztokratázott. Alkonyatkor értük el Nánánst , a Hajdúság fővárosát, annak a néptörzsnek székhe
lyét, amellyel Attila ráijesztett Európa anyámasszony népeire. Valóban, a hajdúk őriztek meg legtöbbet 
eleik, a hunok jellemvonásaiból. Nánás 1000 lakosú község, odébb Böszörmény még nagyobb, s még 
távolabb Debrecen, Magyarország második fővárosa, amelyet az tett híressé, hogy miután Win-
dischgrätz elfoglalta Pestet, ott tartották az országgyűlést. Ezek során a város nap mint nap bi
zonyságot tett hazafiasságáról és a közösségért hozott áldozatkészségéről. 

Debrecenben nem tudtak az oroszok betöréséről. Mi voltunk e sorscsapás első hírhozói. Emiatt, 
amíg az előfogat cseréjére vártunk, ezernyi kérdéssel árasztottak el minket. Már-már* a lovak közé 
csaptunk, amikor odalépett hozzánk egy glaszékesztyűs illető, kezében lovaglóostorral. - „A lengyel 
bajtársak a légióban szolgálnak? Kikhez van szerencsém?" - „Czechowski". - „Slaski" . - „Hogyan? 
Slaski? Csak nem az ilyvói tanácsos fia? Kinek otthonáról Mania annyi jót írt." - „Mania? - s nekem ki
hez van szerencsém?" - „Bialoskurski!" - „Csak nem az osztrák főhadnagy?" - „De igen, aki most 
hadifogoly." 

Erre anélkül, hogy válaszoltam volna, körbenéztem, hol az őr, vagy a felvigyázó honvéd. Mire ő 
mosolyogva folytatta: - „Tudom, kit keres, de hiába. Harminchetén vagyunk itt tisztek, s valamennyi
en szabadon járunk-kelünk, a többiek mind a magyar hadsereg szolgálatába álltak. Hülyék lennénk 
megszökni. Mi itt 30 forint zsoldot kapunk s a városon belül nem korlátozzák szabadságunkat. A 
városkapun kívül az első paraszt belénk vágná a kaszáját, cséphadaróval verné be a gyűlölt ellenség 
koponyáját. 

A főhadnagy szavainak bizonyosága szerint mégse bántak oly barbárul a hadifoglyokkal, mint azt 
a német sajtó világgá kürtölte. Mi több, jobb sorsuk volt, mint nekünk. De erről majd később. 

Debrecentől négy postaállomásnyira fekszik Nagyvárad (Grosswardein). - Terméketlen sík vidék -
köves, homokos halmokkal tarkítva. Nem volt részünk semmi olyasféle látványban, amely az egy
hangú tájkép után megnyugtatott volna. Először láttam Magyarországon olyan eszközt, amellyel az 
árulást megtorolták: akasztófát. Rajta asszott hullát himbált a szél. Később Erdélyben, ahol az oláhok 
kegyetlen vadságukkal és a szászok kimeríthetetlen fortélyos árulásukkal fittyet hánytak Bemnek, ki 
igazságérzetükre apellált, több ilyet láttam. 

Június 28. 
Hajnalban Nagyváradhoz közel megálltunk egy kocsmában, mivel a három nap és három éjjel 

tartó utazás a futárszekéren alaposan kimerített bennünket. Belépünk a kocsmába, hát két egyenruhás 
illetőre esik a pillantásom. Egy asztal körül ültek. Amikor meglátták Czechowskit, feltűnően zavartan 
pattantak fel. - „Czechowski, hogy kerülsz máris ide?" - , Jordan! Los, öreg harcos! benneteket meg mi 
szél fújt errefelé?" - Nem tudtam e harsány kérdéseket mire vélni, de mint később kiderült, a követ
kezőkről volt szó: Bem, akinek csupa ügyefogyott parancsnokok álltak a légiója élén, belefáradva 
örökös intrikáikba s a kölcsönös bepanaszolásokba, s meggyőződvén róla, hogy az érintettek egyike 
se különb a deákné vásznánál, elküldte Jordan őrnagyot, a franciaországi tisztiiskolát megjárt 
fiatalembert, hogy kerítsen egy öreg, tapasztalt katonatisztet, akire rábízhatja a lengyelek szervezését 
és parancsnokságát. Ő maga ugyanis egyedül nem tudott pusztán velük foglalkozni, lévén a nyakán 
az ország minden gondja-baja. 

Los és Czechowski éppen akkor érkeztek Miskolcra, mint ő. Jordan, úgy gondolván, hogy köny-
nyebben befolyása alatt tarthatja Lost, mint Czechowskit, mivelhogy az utóbbi katonai tekintélyét res-

29 Hajdúnánáson szervezték a magyarországi lengyel légió 2. zászlóalját. 
30 A Mihail Ivanovics Cseodajev tábornok IV. hadteste közeledtének hírére támadt zűrzavarban június 30-án a 

városban tartózkodó ötvennyolc osztrák tiszt közül a nép hármat agyonvert, tizennyolcat megsebesített. A városi 
tanács a lincselés ügyében nyomozást rendelt el. 

31 Jordan, Wladyslaw (1819-1891). Részt vesz az 1846-os galíciai felkelésben. 1848 novemberétől századosi 
rangban Bem segédtisztje. Decemberben - többek között Dembinski Magyarországra hívása ügyében - Párizsba 
utazik. Visszatérése után őrnagyként ismét Bem segédtisztje. 1853-tól alezredes a török hadseregben. 
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pektálnia kellene, pártfogásba vette Lost és lóhalálában elindult vele Nyíregyházára. Czechowski, mi
után másnap se Lost, se Jordánt nem találta Miskolcon, ám tudván, mi lehet úticéljuk, Tokajnak 
fordította szekere rúdját. így futottunk össze vele. Mindketten fontosnak tartották, hogy mielőbb Bem 
színe elé kerüljenek, ezért a nyaktörő sietség, amelynek az okát eddig én képtelen voltam felfogni. A 
két rossz közül a jobbikat választották; látszólag jó képet vágtak e törzstiszti találkozóhoz s egy brics-
kába szálltak, s merthogy már nem tudták maguknak kikaparni a gesztenyét, közösen tervezgették azt, 
hogy mi legyen. 

Mi Gerczynski kapitánnyal a másik bricskában hallgattuk egy vén baka adomáit, ki megjárván 
Itáliát, Törökországot és Algériát, vaskos történeteket mesélt a török és arab szerájokról, a beduinokról 
és a beduin nőkről, s a hátralévő utat imigyen kellemesen eltöltve gördültünk be dél körül Nagy
váradra. 

Nagyvárad nyüzsgött a zajos erdélyi és bánsági vendégektől, kik innen is onnan is azért jöttek, 
hogy (Kossuth) Lajos tüzes szónoklatait hallgassák - s Bem apó szelíd ábrázatát mustrálják. Merthogy 
ők Magyarország két leghíresebb és legrajongottabb férfiúja; az európai forradalom óriásai - egyikőjük 
a lelkesítés, másikójuk a végrehajtás mestere. Három napja azért jöttek Nagyváradra, hogy a közeli 
fenyegető orosz támadás kapcsán tanácskozzanak. De jött a hír, hogy nincs már idő a tanácskozásra, 
így egyikőjük elutazott talpra állítani, lelkesíteni a nemzetet, a másikuk védelmezni a gondjaira bízott 
országrészt ősi ellenségével szemben, akit Varsó és Osztrolenka csatatereiről jól ismert, (de) már al
kalma volt vele Nagyszebennél is találkozni. 

A városban több lengyellel találkoztam: - Langie kapitánnyal-nem kapitánnyal - az ifjú Zarzycki-
val (ki az utászoknál szolgált), s többekkel, kik Bem seregében, többekkel, kik Dembinskinél szol
gáltak. Mindkét oldalt az az ocsmány becsvágy fűtötte, hogy a másiktól verbuváljon, csábítson át em
bereket a saját soraiba. Esténként pedig a szállodában találkoztak, hogy kölcsönösen mocskolják 
egymás vezéreit. A civakodó lengyel képe az 1848-as egyetemi bizottság tagja számára persze nem 
jelentett újdonságot, annál nagyobb megelégedésemre szolgált, amikor e jeleneteket magam mögött 
tudhattam, s a négyesfogat Erdélybe röpített, ahol a harc, a dicsőség, a kitüntetés (- a vezér dicsé
retének) vágya, s mindaz, aminek elébe nézhetett az ember, lelkesedéssel töltötték el az ifjút. 

Június 29-
A vezérkari tisztek előre mentek, mi pedig Gierczynskire vártunk, aki a bakákkal elment inni. 

Fáradtságos mászkálás után akadtunk rá, s így csak 11 körül tudtunk elindulni. Őszintén szólva nem 
bíztunk abban, hogy az őrnagyot Kolozsvár előtt utóiérjük. Útközben az oláh hegyekben 
éjszakáztunk. Hogy ott, azt a megerősített faluvégi őrségeken, a bokrok között sűrűn megbúvó őrsze
meken és a bennünket ellenségesen méregető lakosokon lehetett észrevenni. 

A hideg futkosott a hátunkon, mert az oláhok az egyenként elfogott foglyokkal nem tréfáltak: an
nak, akinek meg kellett halnia, előbb a nyelvét tépték ki, majd a szemét sütötték ki, legvégül pedig a 
kezét és a lábát vágták le. Ez volt a szokásos halálnem, mert a fanatizált csürhe bosszúja féktelen volt. 

Elhagytuk Feketetót, a bevehetetlen hegyszorost, ahol többszázan dolgoztak a megerősített őrhe
lyek és a torlaszok építésén. - Az út folyvást a hegyek között vezet, amelyek nem oly fokozatosan 
növekednek, mint a mi Kárpátjaink, hanem hirtelen válnak behavazott csúcsokkal tarajozott óriásokká. 
Mindenfelé csupa szakadék, minden vad, mint a szurdokokat lakó hegyirablók. A hegyek között - mi
után kijutottunk egy hatalmas szurdokból, a szemközti hegyoldalban - fénygirland lobbant föl. - „Mi 
az?" - kérdeztem a kocsist. - ,,Hát mi lenne? Az oláhok költöznek át egy biztonságosabb helyre." -
Valóban azok: az oláhok, akiket Bem a völgyekből kifüstölt, a legbevehetetlenebb hegyek, szurdokok 
közé vetették be magukat, de a Tábornok rendíthetetlen tettereje ott is utolérte őket. Ha ugyanis pár 
nap nyugtot hagytak nekik, elég volt egy lélegzetvételnyi pillanat, s máris meglepték a magyarokat. 
Erről tanúskodott a császárhű harcosok által földig rombolt Nagyenyed, a 10 000 lemészárolt asszony 
és gyermek, s a mintegy 100 felperzselt és kirabolt falu. 

Éjfél volt mire elértük Kolozsvár kapuját. - „Állj! Ki vagy?" - kiáltották felénk a magyar őrök. -
„Lengyelek, katonák!" - ,Jóéjszakát!" , Jóéjszakát!" - Egy hosszú, csendes, néptelen utcán mentünk 

32 Kossuth és Bem 1849. június 19-20-án találkozott Nagyváradon. Következésképp Slaski téved a találkozás 
dátumát illetően. 

33 Langie, Antoni (1829-1866). Fontos szerepet játszott a galíciai nemzeti mozgalomban. Galíciai megbízatásából 
visszatérve 6 vitte a Rembowski által szervezett dzsidásszakaszt Debrecenből Erdélybe. Emlékirata szerint Kossuth 
megbízásából Magyarországon maradt a kormányzó családja mellett. Letartóztatták, bebörtönözték. Emlékiratait 
1860-ban vetette papírra. 

34 Zarzycki utászfőhadnagy. 
35 Nagyenyedet másodszor 1849. január 9-én dúlták fel Axente-Sever román lándzsásai; irtózatos mészárlást 

hajtottak végre a lakosság körében. 
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végig. Mindenütt kioltották a mécset. A zárt ablakok mögött csak itt-ott csörrent kard, s a zárt ajtók 
mögül csak helyenként szűrődött ki hangosabb magyar beszéd. Hol szálljunk meg? Nem tudjuk, hol 
Czechowski? - hol vannak a mieink? Miután hosszasan küszködtünk az álommal és a szilvapálinkával, 
Gierczynskinek eszébe jutott egy ismerős kocsma, ahová hosszas zörgetés után végül beengedték az 
eltévedt vándorokat. Rettenetesen álmos voltam, így aztán nem tudtam felismerni a borozgató tár
saságot. Gierczynski néhány kortyot ivott a hazára, majd német nyelven tört frázisok ütötték meg a 
fülemet s máris az igazak álmát aludtam. Oly mélyen, hogy még az égzengés, villámcsattogás se zavart 
volna. 

Erdély 

Június 30. 
Csak másnap délben tudtak felrázni. Öltözködés közben tudtam meg, hogy sajnos lengyel baka 

nincs már Kolozsvárott. Bem mindnyájukat magával vitte Besztercére a muszkák ellen. Gierczynski 
már reggel elutazott, mi pedig Milko (Leszczynskivel) alvajáróként tébláboltunk a piactéren. A szeren
cse utunkba terelte Czechowskit. - ,Jó, hogy találkozunk, mert mi dél után indulunk a tábornokhoz." 
- „Akkor mi is megyünk". - „Várjátok inkább itt." - „De őrnagy úr, hová gondol? Az lehetetlen." -
„Hát jó! Gyertek akkor Zarzyckihoz". 

Kíváncsi voltam erre a figurára, akiről már Nagyváradon annyi rosszat hallottam. Bementünk a 
Bethlen-palotába. Zarzycki alezredes Kossuth nővérének (sógornőjének - K. I.) Meszlényinek a 
vőlegénye, egy ízig-vérig roicé, elgondolkozva ült a széken. - „Á, Czechowski! tudod, hogy Gier-
czynskit lecsukattam. Képzeld, századosnak adta ki magát, pedig Bem sohase adott neki ilyen ran
got. Miskolcon a demokratákkal mulatozott, századosi gázsit húzott. Tipikus demokrata! Nem tudom, 
mit nem képzelnek ezek az emberek magukról?" - Czechowski ekkor mutatott be minket, mint 
önkénteseket! - „Á, á... remek! - A tábornok biztosan beveszi őket hadfiaknak" - (nota bene, ez 
inkébb lenézés volt, mintsem különösebb kegy) - Tudod, köztünk szólva, Bem pár napja összecsapott 
az oroszokkal. Mit nem tesz az Isten, az egyik diákuracska bevágja magát Piotrowski hintájába és mint 
hírhozó, lóhalálában Kolozsvárra vágtat. Meglátod, mit teszek vele. Kiköpött demokrata. Nem tudom, 
mit nem képzelnek ezek az emberek magukról?" Nagy vonalakban ez a beszélgetés is jól jellemezte 
Zarzyckit. Bővebben majd később róla. 

Minden arra bíztatott, hogy mielőbb útnak induljunk. Alig haraptunk valamit a Kossuthhoz címzett 
vendégfogadóban, s ismét Zarzycki előtt találtuk magunkat. A Kossuthhoz címzett fogadóban ját
szódott le a tragédia Piotrowski egyik főhadnagyával, kit Zarzycki magyar tisztek jelenlétében 
megalázott. Megfosztotta rangjelzéseitől és elkergette őt Kolozsvárról, Erdélyből. Baj van - gondol
tam -, nagy baj! - Mi köze ennek hozzánk! - Ez nem katona! - Elvesztettem a kedvem és ettől a pilla
nattól kezdve Zarzycki engem is hozzászámíthatott ellenségeinek hosszú-hosszú sorához, akik amúgy 
se szívesen bocsájtanák meg neki, egykori osztrák tisztnek és Vogel kedvencének azt, hogy máról-
holnapra úgy felvitte Isten a dolgát. Annál jobban gyűlölték a gőgös diktátort. 

Kettőkor indultunk el. A társaság Zarzyckiből, Losból, Czechowskiból, Jordánból, Zarzycki 
segédtisztjéből, Janusiewiczből , mi kettőnkből és még egy személyből állott, kinek röviden megraj-

36 Zarzycki, Dionizy (1821-?) A Nugent gyalogezred hadnagya. 1848 decemberétől honvéd százados és Bem 
segédtisztje. 1849 márciusa végétől őrnagy, július közepétől alezredes. 1851-től Oszmán bej néven a török hadsereg 
alezredese. 

37 Itt valóban Kossuth húgáról, Meszlényi Rudolfné, Kossuth Zsuzsannáról (1817-1854) van szó; arról azonban 
nem tudunk, hogy gyengéd szálak fűzték volna Zarzycki alezredeshez. Jó volt viszont a kapcsolata a már említett 
Wladyslaw Jordan őrnaggyal: de az ő eljegyzésükről sem tudunk. Kossuth másik húga, Kossuth Emília férjét 
Zsulavszky Zsigmondnak hívták; lehet, hogy Slaskit ez a lengyelesen hangzó név tévesztette meg. Zsulavszky 1831 
után, Zygmunt Zulawskiként került Magyarországra. 

38 Gierczynski Walenty esetében Zarzycki fellépése eredményes lehetett, mert neve a Wysocki-emlékirat végén 
közétett civil emigránsok listáján szerepel - rangmegjelölés nélkül. (Wysocki, 148. o.). 

39 Kajetan Wincency Müller hadnagyról van szó, aki a bécsi légióval került Erdélybe, s ott később beállt a 
lengyel légióba. 1848 júniusában, orvosi tanácsra, betegszabadságot kért Zarzyckitől, aki botrányos jelenetek 
közepette azonnal leszereltette honfitársát, anélkül, hogy illetményét kifizette volna. Az esetet a Honvéd 
szerkesztősége is szóvá tette: Honvéd, 1848. június 20. 

40 Vogel, Anton (?-18ó7) es. kir. vezérőrnagy. Az 1849 áprilisában Felső-Magyarországra betörő osztrák 
hadosztály parancsnoka. 

41 JanusieuHcz a „fiatal emigrációnak" az 1848-as galíciai eseményekben fontos szerepet játszó tagja. A 
nyomozati aktákták kiemelik litvániai származását. 
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zolom a portréját. Egy Beck nevű poznani lengyelről van szó, akinek a feleségébe a Tábornok 
állítólag szerelmes volt. A férj, miután tudomást szerzett a Tábornok hadisikereiről, odahagyta a hi
vatalát és a családját, Magyarországra szökött, hogy a tündöklő csillag fényében sütkérezhessek. 
Tisztára úgy festett, mint Hegel: hosszú orr, filozófus termet és szófűzés jellemezte. Katonás vonást 
szemernyit se lehetett benne felfedezni: ulánus ő úgy volt, ahogy a hajdú harangöntő. 

Utunk folyamán némiképpen megismerkedhettem a légió történetével. Amikor megérkeztem, az 
erdélyi légió két csapatból állott. Az első, amelynek Piotrowski ezredes volt a parancsnoka, Kowalski 
őrnagy gyenge zászlóaljából és Przewlocki kapitány vörös hajtókás ulánusainak két századából, 
valamint egy vadászcsapatból állott. Ez utóbbinak Podhajski főhadnagy volt a parancsnoka. Ezt a 
légiót még Máramarosszigeten Piotrowski kezdte el szervezni. Februárban-márciusban 96 embere volt, 
áprilisban, miután Bleszynski, egy ilyvói festő és őrnagy lett szervezője, aki színpadra való, ötnegyed 
rőfnyi magas, hamis arannyal kivarrt csapkát húzott a fejükbe, 200 embert számlált. Júniusban, miután 
sorait az oláhok elleni hadjárat megritkította (a föntebbi parancsnokok alatt 30 tisztet és 300 ember 
számlált) Dés és Beszterce között táborozott. 7 Bleszynski Kolozsvárott ült kóterben, mivel nem tudott 
elszámolni 16 000 forinttal. Váltig állítgatta, hogy a csapkák nyelték el a pénzt; Bem Woronieckit 
állította a helyére. A másik légiós csapat Zarzycki parancsnoksága alatt egy erős gyalogoszászlóaljból 
- parancsnoka: Strzelecki őrnagy , két század kékcsapkás ulánusból - parancsnokuk: Lipinski őr
nagya és Maleski kapitány összesen 400 gyalogosból és 150 lovasból állott. Nemcsak kétszer oly 
erős és jobban szervezett, alaposabban felszerelt volt, mint az első, de Bem táborában tartózkodott s 
tisztjei is jobbak voltak. 

Ezen kívül rendelkezett egy fél ágyuüteggel is, amely az oláhok elleni hadjáratban derekasan helyt 
állt, noha az volt az első hadjárata. 

Miután vázlatos képet adtam a légiónkról, visszatérek utazásunk leírásához. Elhagyván Kolozsvár 
kapuját és első földhányásait, felgyújtott falvakon, fáktól megcsupaszított utakon, néptelen udvarokon 
vonultunk végig. Mindaz amit láttunk, mindennél jobban tanúskodott Urbannak és fegyelmezett 
hadainak retirádájáról. De még beszédesebb tanúi voltak azok a rongyos, nyomorult gyerekek, akik 
varjúhadként gubbasztottak otthonuk romhalmai körül s éhhalállal küszködve, beesett szemmel 
hevertek az árokban. Kenyér után tátogtak, de nem volt senki, aki enniük adjon, mert az apjukat saját 

42 Tudomásunk szerint Bem 1848-ban nem járt Poznanban. A történetírásnak nincsenek hiteles információi a 
tábornoknak a gyengébb nemhez fűződő kapcsolatairól. Az említett Beck felesége pedig semmi esetre sem azonos 
azzal a Wilhelmine von Beck (Beck Vilma) nevű állítólagos bárónővel aki 1848-49-ben kémszolgálatokat teljesített a 
magyar hadseregnek, s működéséről tökéletesen megbízhatatlan emlékiratokat hagyott hátra. 

43 Kowalski, Ferdynand (1817-1870), százados. Összeesküvésbeni részvétel miatt menekülnie kell 
Orosz-Lengyelországból (1843). Poroszországban egy évre bebörtönzik, mint menekültet (1844). Kiszabadulása után 
Franciaországba távozik. 1847-ben a párizsi lengyel Katonai Iskola növendéke. 1848-ban a przemysli akadémiai 
gárda instruktora. Magyarországon előbb Rembowski őrnagy segédtisztje, majd az erdélyi lengyel légió 2. 
zászlóaljának szervezője. Engedetlensége miatt hadbíróság elé állítják, de az ítélethozatal előtt megszökik. 
Törökországban csatlakozik egykori bajtársaihoz. Az emlékiratokban olykor őrnagyként szerepel. 

44 Przewlocki, Klemens Lukasz (1818 v. 1819-1873), kapitány. Öccsével, Waleriannal együtt Magyarországon 
harcol. Az erdélyi lengyel légió lovasságának egyik szervezője. A krími háború idején a török hadsereg ezredese. 
1863-ban csatlakozik a cserkesz felkelőkhöz. 

45 Podhajski, Eugeniusz százados az erdélyi lengyel légió vadászcsapatánál. 
46 Bleszynski v. Blyszynski, Teqfil (?-?) őrnagy. Az 1831-es lengyel szabadságharcot századosként küzdötte 

végig. Az emigrációban a Lengyel Demokrata Társaság tagja. 1848-ban az ilyvói Nemzeti Gárda egyik századának 
parancsnoka. Besztercén az ő nevéhez fűződik a lengyel légió első századának szervezése. 

47 Az 1849- június 8-18. között Kemény Farkas ezredes vezetésével lezajlott, az érchegységi román felkelés 
felszámolását célzó hadjáratban nem vettek részt a lengyel légió egységei. Slaski utalása valószínűleg a havasok 
észak felől történő cernírozásra (ostromzár alatt tartásra) vonatkozik. 

48 Woroniecki, Mieczyslaw (1825-1849), honvéd alezredes. 1848 januárjától hadnagy az 1. (János) 
dragonyosezredben. Júliusban vadászcsapatot szervez Pesten s a nyár folyamán a Délvidéken harcol. Október 
közepétől őrnagy. 1849 februárjától az erdélyi lengyel légió egyik szervezője. Áprilisban alezredessé léptetik elő. 
Augusztus elején Dessewffy tábornok segédtisztje. Szőregnél fogságba esik. Halálra ítélik és 1849. október 20-án 
felakasztják. 

49 Strzelecki, Michal (Erazm ?) (1816-1836), honvéd őrnagy. A bécsújhelyi Katonai Akadémia növendéke. 
Zászlós a 30. gyalogezredben. 1841-ben összeesküvésbeni részvétel gyanúja miatt leszerelik. Részt vesz az októberi 
bécsi forradalomban. 1848 decemberétől százados Bem törzsében. 1849. július 1-től az erdélyi lengyel légió 1. 
zászlóaljának szervezője és őrnagya. Az 1863/64-es lengyel szabadságharcban hal hősi halált. 

50 Lipinski, Izydor (?-1849), őrnagy, az erdélyi lengyel légió lovasságának szervezője. Kolerában hal meg. 
51 Malecki. Valószínűleg elírás és Maluskiról lehet szó. L. a 64. sz. jegyzetet! 
52 Urban, Karl (1802-1877) (1851-től von, báró), a es. kir. 17. (2. oláh) határőr gyalogezred ezredese, 

Felső-Erdély katonai parancsnoka. Altábornagyként hal meg. 
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portájukon mészárolták le, anyjuk pedig otthonuk romjai alatt lelte halálát. Nem lehet azon csodál
kozni, hogy a „pardon" oly csekély visszhangot vert a magyar harcosok szívében. 

Hátat fordítottunk a pusztítás eme képeinek, mert a szívünk úgyis tele volt keserűséggel. Pár mér
földenként váltottunk lovakat. Elhaladtunk Torda mellett, ahol a Bánffy grófok híres ménesei vannak, 
de nem volt érkezésünk megtekinteni őket. Estére már Marosvásárhelyen voltunk. Azt reméltük, hogy 
ott találjuk a lengyel lovasságot is. 

Marosvásárhely néptelen, csendes: látszik, hogy Erdély leghazafiasabb városa. Az ifjúság fegyvert 
fogott és elment Bem apóval védeni a hazát, a nők pedig a zárt ablakok mögött zászlót hímeztek és 
tépést csináltak. Tizenegynéhány lengyel ulánus kószált az utcákon. Azok, akik nem jutottak lószer
számhoz. Tekintetükön látszik, hogy szégyennel tölti el őket a tétlenség, akkor, amikor testvéreik har
colnak. Rendre azzal a kérdéssel állnak elő, hogy van-e már nyereg. Szeretnének egy szempillantás 
alatt a harcmezőn, teremni, ahol lehet, hogy a halál vár rájuk, lehet, leteríti őket az első orosz 
ágyúgolyó. 

Július 1. 
Hajnalodott, mire Szászrégenre értünk. Szerencsétlen város, szerencsétlen emlékhelye annak a 

bosszúnak, amit a székelyek az áruló szászokon álltak. A magyarok eme esküdt ellenségei, akik el
lenük nem személyesen harcoltak ugyan, mégis a legérzékenyebb sebet ütötték rajtuk. Nem tudta 
őket sem Bem atyai jóindulata jobb belátásra bírni, se Damaszkin vasmarka megtörni - : a magyarok 
legcsekélyebb kudarcának visszhangjaként ellenük fordultak, fellázadtak, bújtatták a felfegyverzett 
oláhokat, élelmet szállítottak az ellenségnek, tájékoztatták őt Bem csapatainak elhelyezkedéséről. Egy 
szó, mint száz, ellenséges kémek, segélyhadak, szállítók voltak. E tengernyi árulással túlfeszítették a 
húrt, míg végül - s ezt később maga Bem is helyeselte - Szászrégent a földdel tették egyenlővé. 

Hajnalban a felázott, agyagos földúton elindultunk Tekére, remélvén, hogy a Tábornokot még ott 
találjuk. Elkéstünk: már nem volt ott. Huszonnégy órával azelőtt hagyta el Tekét, és senki se tudta, mi 
történt vele. Mintha a föld nyelte volna el. 

Ahhoz, hogy bármit is megértsünk a Tábornok mozgásából, röviden vázolnunk kell a hadszín
teret. Erdély kulcspontja, mármint bevehetetlen kulcspontja a Borgóprundi hegyszoros. Akinek az a 
kezében van s némi tartalékkal rendelkezik a közeli Besztercén, annak nincs mit nyugtalankodnia 
Felső-Erdély miatt. 

ím', az a szoros a Tábornok kezében volt s nyugodtan foglalkozott a déli területek ügyeivel. 
Egyszer csak jön a hír, hogy a parancsnok gyalázatos megfutamodása miatt a muszkák bevették a 
hegyszorost. Ő villámgyorsan összevonta a keze ügyébe eső erőket s három napon belül pár ezer em
berrel visszavette Besztercét, a világ e páratlan szép fekvésű hadállását. Besztercéből két út vezet 
Kolozsvárra: az egyik Dés felé, a másik Marosvásárhely felé. Ha mindkét utat ellenőrzése alatt tartotta, 
akkor az egyiken is és a másikon is visszavonulhatott, míg az üldözésére indult ellenséget állandóan 
az fenyegette, hogy elvágják a visszavonulási útját. A másik csapat ugyanis merész hadmozdulattal 
véget vethetett az ellenség visszavonulása reményének. Bem, miután a háromszoros túlerő kiszorította 
Besztercéről, szokása szerint szakadatlan utóvédharcot víva vonult vissza Tekére, ahol új erőket vont 
magához, s közben parancsot adott a többi egységnek, hogy vonuljanak Besztercére, maga pedig 40 
óráig tartó erőltetett menettel, fizetett veztőkkel kelt át a hegyi utakon. Nyilván az volt a terve, hogy 
az ellenség hátába kerüljön, s mialatt Dés felől elölről is támadják, két tűz közé fogja és teljesen meg
semmisítse őt. 

így álltak a dolgok, amikor Tekére érkeztünk. A város mintha teljesen kihalt volna. A szász lako
sok a hegyekbe húzódtak, csak a poggyászt őriző 200 fős osztag lepte el a piacteret és a szomszédos 
utcákat. Nem titkolták, hogy innentől kezdve már veszélyes útszakasz áll előttünk, mivel a környék 
hemzsegett a hegyek között és a szurdokokban meghúzódott szász és oláh menekültektől. Ráadásul 
az ellenséges előőrsök Tekétől egy mérföldnyire cirkáltak, így könnyen beléjük ütközhettünk. A tekéi 
helyőrség már ezen az éjszakán várta az oláhok támadását. Választhattunk: vagy a városban koncoltat
juk fel magunkat, vagy a hadtest nyomába szegődve tesszük kockára az életünket. Kupaktanácsot 
tartván úgy döntöttünk: égen-földön, de megkeressük a Tábornokot. A fegyvertárból puskát és töltést 
vételeztünk és Isten nevében elindultunk. Vakmerő vállalkozás volt - sohasem felejtem el, s ha csak 
magam lettem volna a részese, el se hinném, hogy megtörtént. Amikor elhagytuk a várost, meg-

53 Szászrégent 1848. november 1-ről 2-ra virradó éjjel rabolták ki és gyújtották fel a székely felkelés erői. Slaski 
itt némileg későbbi eseményeket is visszavetít, hiszen Bem ekkor még nem volt az erdélyi magyar erők 
parancsnoka. 

54 Damaszkin György (1815-1857), honvéd alezredes. 1849- február 22-től, mint őrnagy a 73- zászlóalj 
parancsnoka, június 21-től alezredes, a besztercei hadosztály parancsnoka. Aradon 12 évre ítélik, de rövid idő múlva 
kegyelmet kap. 
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számoltuk, mennyien vagyunk: nyolcan voltunk. Zarzycki és Janusiewicz még Marosvásárhelyen 
faképnél hagylak bennünket.^ Mindegyikünk puskát tartott a vállán és pisztolyt az övébe tűzve. 
Négyet ütött az óra, amikor kigördültünk Tekéről, s a három mérföldre fekvő Besztercének fordítottuk 
a sze kérünk rúdját. Az utat egyikünk se ismerte. 

Alig tettünk egy mérföldet, a szemközti hegyoldalon, de irdatlan távolságban, felfedeztünk két 
huszárt: egy oláh kémet üldöztek. Figyelmüket szerfelett lekötötte ez a hajsza, mert mindkét fél rend
kívüli fürgeségről és találékonyságról árulkodott. Végre, egy óra hosszat tartó vadászat után elkapták a 
kémet. Minket már ha akartak, se láthattak volna, mert lefelé ereszkedtünk a hatalmas hegyről, befelé 
egy ritkás, de végeláthatatlan tölgyerdőbe. 

- ,.Vigyázat!" - kiáltotta Czechowski az első szekérben. Jobbra tőlünk, vagy 1000 lépésre fehér 
szíjazatok villantak - összesen hat. Lövés nélkül haladtunk el egymás mellett. 

- ..Vigyázat!" - kiáltotta Jordan. Balra, legfeljebb 100 lépésre egy svalizsér^' ügetett. „Lőj!" kiáltotta 
egyikünk. Jordan lőtt, de célt tévesztett. A svalizsér eltűnt a fák között. 

Baj van, tekintetes úr, le kell térnünk a főútról! - És máris, ott helyben letértünk a hepe-hupás, 
gyökérhálós, köves erdőaljára. Minden pillanatban fel akartunk borulni. Közben lassanként 
beesteledett. Egyszeriben fehéren kirajzolódott egy ház, majd egy másik, végül egy egész falu. A falu 
felől tizenegy néhány szekér keréknyikorgása hallatszott ,,Hó! Hóha!" kiáltások kíséretében. Élelmi -
szerszállító szekér-vonat volt, vagy 10 szekér, megrakva kenyérrel és szalonnával. Strzelecki segédtiszt
jének, egy főhadnagynak a vezetésével egy huszárszakasz kísérte. A szekerek körül vagy 20 éhes 
székely téblábolt. Megbabonázva szítták be az élelem illatát. A falu kihaltnak tetszett: minden ajtaja, 
ablaka bezárva. Teremtett lelket se látni, a mi lovaink meg fáradtak, fel kellene váltani az előfogatokat, 
meg kellene tudakolni az utat, mivel ez a szállítmány két órával előttünk hagyta el Tekét. 

A segédtisztnek jó ötlete támadt, rámordult a székelyekre, akik 5 perc múlva fülön fogva 
odacipelték az ásítozó bírót. Az a világ összes szentjére esküdözött, hogy nálánál igazabb hazafit nem 
hordott hátán a föld. 

Megtudtuk tőle, hogy a Tábornok hajnali négykor vonult át Neudorfon, merthogy úgy híviák a 
falut. Oly váratlanul, hogy még arra is volt a magyaroknak érkezése, hogy az utcán elfogjanak egy 
svhzsér járőrt. A Tábornok két vezetőt fogadott fel, hogy átkeljenek a hegyiutakon. Hogy most merre 
lehet? Ki tudja? 

Ennyi elég volt egy megszeppeni embertől. Lovakat váltottunk s nekivágtunk a hegyeknek. A ko
csisok közül kettő cigány volt, a többi szász. Közvetlenül Neudorfon túl egy hatalmas hegy emelkedik. 
Késő este lett, mire, szűnni nem akaró esőtől kísérve, megmásztuk. Míg be nem sötétedett, felismertük 
a patanyomokat és az ágyai kerekeinek nyomait, de a hegytetőn minden addig kivehető jel beleolvadt 
a homályba. Ahhoz azonban nem férhetett kétség, hogy a sereg nyomában vagyunk. Leereszkedtünk 
a hegyről, biztosak lévén benne, hogy elmaradozó_ katonákra akadunk, akik pontos felvilágosítással 
szolgálhatnak. 

A hegy derekától lefelé az erdő sűrűbb, tömöttebb lett. Miután a szélső fákat magunk mögött 
hagytuk, a hegy lábánál elterülő kis völgybe értünk. Pár száz méterrel odébb a sűrű homályon átfehér-
lettek a falu, község, vagy város szélső háza. „Állj! nem árt az óvatosság!" - kiáltotta Czechowski. -
,,Főhadnagy!" - szólt oda a segédtisztnek - „Keríts elő valakit és szedd ki belőle, merre a tábor?" 

Annak ellenére, hogy helyzetünk felől biztosak voltunk, mindegyikünk 'visszafojtott lélegzettel 
hallgatta, hogy a főhadnagy mit beszél a szásszal. - ,,Átvonult-e erre valamilyen hadsereg?" - kérdezte 
az ablaktól kihajolt embert. ,,Nem, tekintetes úr, nem vonult át erre senki, viszont jött egy Beszter
céről és tábort vert körülöttünk, mert azok a hitvány magyarok úgy meglepték a mieinket, mintha az 
égből pottyantak volna. Emiatt aztán azoknak vissza kellett vonulniuk!" 

Szegény szász, bizonyára azt hitte, hogy egy orosz ulánussal beszél. A főhadnagy, lélekjelenlétét 
megőrizve nem hagyta, hogy a szász rájöjjön a tévedésére, mert az mindnyájunkra nézve végzetes le
hetett. Egy pillanat, s a szász felpeckelt szájjal feküdt a földön, kis csapatunk pedig a lehető leg
nagyobb csendben elkezdett visszahúzódni: Czechowski retirádát rendelt el. 

Mindvégig megőriztük hidegvérünket: a lovak, a szekerek, az emberek nesztelen árnyakként 
vonultak a felázott földön, amikor hirtelen, mintegy 1000 lépésnyi távolságban, ügető lovasegység 
patazaja és kardcsörgés verte föl a csendet. Balszerencsénkre e baljós visszhang gyorsabb mozgásra 
ösztökélte a szekereket és ez felkeltette az ellenség figyelmét. - ,,A szekereknek végük" - suttogta 
csendesen, de határozottan az őrnagy. — „Mindenkinek usgyi az erdő széle, s ott várja a további pa
rancsaimat!" — Ezt követően mindenki némán az erdő felé vetette magát. Az ellenséges lovasság 
vágtába fogott. Alig értük el az erdő szélét, már hallottuk is a svalizsérok üdvrivalgását, amely jelezte, 
hogy poggyászunkat elfogták, s bennünket is ugyanaz a veszély fenyeget. Az őrnagy továbbra is vál-

55 Zarzycki alezredes Marosvásárhely térparancsnoka lett. 
56 Svalizsér (cheveaux-léger): könnyűlovas, pallossal, karabéllyal, pisztollyal felszerelt csapatnem tagja'. 
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lalta a parancsnok szerepét: „Tizenöt métert húzódjunk be az erdőbe! Állj! Keressétek meg az utat!" Öt 
perc sem telt belé és a székely a fák között a közeli útra vezette a szekérkaravánt, jóllehet olyan sötét 
volt, hogy két lépésnyire se lehetett látni. A gyalogság csatárláncba bomlott a fák között és azt a pa
rancsot .kapta, hogy csak az ellenség közeledésére vonuljon vissza. Mégpedig nem az ellenkező 
irányba mint mi, hogy félrevezesse az üldözőket. - A lovasság elől és hátul sorakozott fel, középen 
Los fogata és a két megmentett szekér: az egyiken én, Milko, Beck meg a légió három szlovák ka
tonája ült, a másikon hat székely. 

A gyalogságra nézve veszélyes parancs, amelyet egyébként morgás nélkül fogadtak és teljesítettek, 
mentett meg bennünket. Amit ugyanis Czechowski sejtett, bekövetkezett: a svalizsérok, megtudván a 
szász kocsisoktól, micsoda zsákmányt engedtek ki a markukból, nem mertek bennünket az erdőben 
üldözőbe venni, hanem bevágtattak a faluba, fellánnázták az elővédet, és így fél óra múlva tekintélyes 
gyalogság szállta meg az erdő szegélyét. 

A székelyek híven teljesítették a parancsot s csak akkor kezdtek visszahúzódni az erdőbe, amikor 
a gyalogság puskalövésnyire megközelítette őket. De a recsegő-ropogó gallyak s a muszkák mind 
közelebbről hangzó vad kiáltozásai érzékeltették az üldözők jelentős tömegét és gyors közeledését. 

Mindegyikünk visszafojtotta lélegzetét, hogy ne vonjuk magunkra az ellenség figyelmét. A zuhogó 
eső is elmosott részünkről mindenféle neszt. De éppen akkor, amikor a muszkák lármája velünk egy-
vonalban, de túlnan hallatszott, s már-már azt hittük megmenekültünk a közvetlen veszedelemtől, az 
ezredes fogatának szász kocsisa, nem akarván elszalasztani a kedvező pillanatot, oly iszonyatosat „ha
hózott!", hogy zengett belé az erdő. - „Elvesztünk!" - kiáltotta az ezredes, de mielőtt a szász megis
mételhette volna áruló kiáltását, megvillant a székely szablyája (puskatusa), s a kocsis szétzúzott kopo
nyával hevert a földön. Kiáltása ennek ellenére véres gyümölcsöt termett, mert erdőszerte 
mgdördültek a fegyverek s a muszkák a visszavonuló gyalogosaink közül többet eltaláltak. 

- „Uram!" - súgta oda a cigány az ezredesnek -, adjatok egy dukátot, s én kiviszlek innen titeket." 
- „Ki vállal a szavaidért kezességet?" - „Itt, ez a holttest", - válaszolta a cigány a halott szászra mu
tatva - „Meg aztán nincs számotokra más menedék, uram!" 

Természetesen, nem volt más választás. A cigány előreszökkent és öt perc múlva megtalálta a 
mellékösvényt. Helyben megfordulván, az addigi utunkhoz viszonyítva szinte merőlegesen eresz
kedtünk alá. Az ezredes fogatának lovai mindegyre elcsúsztak úgy, hogy ki kellett fognunk őket. Ti
zenketten húztuk folyvást visszatartva a szekeret a rettenetes síkos, agyagos hegyi úton. Minden pilla
natban el-elcsúszott valamelyikünk, s a kiálló kövekkel, gyökerekkel felsértette kezét, lábát. Ráadásul 
mindez éjjel. Az éjszaka pedig sötét volt, mint a kriptában. Jobbra szakadék, mögöttünk a muszkák. 
Ha valamelyikünk addig nem tudott imádkozni, ott megtanult, mert mindnyájan előbb hittük, hogy 
ütött az utolsó óránk, mint hogy megmenekülünk. 

Még nem pitymallott, amikor leértünk a hegy lábához. - Ekkor, itt fogták be az első pár pihent 
lovat a fogat elé, mi pedig, miután felváltottak bennünket, sorra felkapaszkodtunk a szekerekre, hogy 
bezötyögjünk Neudorfba' , ahol megpihentünk és előfogatokat váltottunk volna szándékunk szerint. A 
balszerencse megint engem hozott össze Beckkel. Alig hunytam le a szememet és zuhantam mély 
álomba, iszonyatos kiáltásra riadtam, s a szekér is megrándult alattam. Emlékezetes viadal szemtanúja 
lehettem: az én Beckem éppen akkor gurult le a szász kocsissal együtt a sáros országútra. Noha a 
váratlan ébredés rámijesztett, a hirtelen párviadal láttán kitört belőlem a nevetés. A hosszú, szikár 
filozófus, mint az óriáskígyó, fojtó öleléssel fonta át karjával és lábával a kövér, pohos szászt, aki 
szinte elmerült az országút sarában. Mindketten artikulátlanul üvöltöttek, úgy hogy nem lehetett 
megkülönböztetni, ki kit ver. Mielőtt a szekérről lekászálódtam, a csata már el is dőlt. Méghozzá 
egyértelműen a filozófus javára. így nekem csupán az a szerep maradt, amelyet Sizinier játszott a 
Párizs rejtelmefoen, vagyis: hogy kiszabadítsam a félholtra fojtott kocsist és megtudakoljam e váratlan 
összecsapás okát. 

A dolog a következőképpen festett: a szász vagy szándékosan, vagy figyelmetlenségből egyenesen 
tovább hajtott akkor, amikor a szekerek jobbra elkanyarodtak. Szerencsére nem tett kétszáz lépést, 
amikor a felriadt filozófus nem éppen finoman tartotta őt vissza attól, hogy az oláhok táborába fu
varozzon minket. 

Visszafordultunk. A bakák a kocsma előtt táboroztak. A tisztek az egyik szobában metélték le - a 
szó szoros értelmében - a sarat a ruhájukról és a lábbelijükről. A bennünk lüktető idegfeszültség nem 
hagyott bennünket elaludni, így még hajnalban elindulmnk a táborba, összeszedegetve a tegnapi 
összecsapás nyomán szétszóródott székelyeket. A székely ugyanis, amennyire alkalmatlan a szabályos 
hadviselésre, annyira rátermett a partizánharcra. A legnagyobb kudarc után se rebben messzire az 
egységétől s bár ha tömegben van, könnyen szétverik, néhány nap múlva megtalálja a táborát, még ha 

57 Neudorf ez esetben Szászújfalut jelöli a korábbi Oláhújfaluval szemben. 
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hegyek, folyók választanák is el tőle. Ismerte e tulajdonságukat a tábornok is, és a legkisebb kitün
tetésükén is gazdagon megjutalmazta őket. így a legelső hívó szavára hadba szálltak és ő csodát 
művelt velük. 

A táborra sűrű köd borult, s emiatt majdnem összecsaptunk egy erős huszárjárőrrel. A huszárok 
ugyanis, meghallván a gyalogosok ütemes lábdobogását, s tudván hogy ebbe az irányba senkit sem 
küldtek ki a táborból, kivont karddal és ,.éljen a magyar" kiáltással vetették ránk magukat. „Éljen 
Bem! - visszhangozta a baka s a felemelt kardok, előre szegezett szuronyok rögvest iménti helyükre 
kerültek. A viadal helyett rövid eszmecsere támadt arról, hogy hol? mi? hogyan? - és viszontlátásra a 
táborban. 

Bem északi hadseregének tábora egy dombokkal övezett kis völgyben helyezkedett el. amelyet er
ről is, arról is egy-egy szurdokon at lehetett megközelíteni. A tábornok mindkettőt ellenőrzése alatt 
(ártotta, ezért nyugodtan várta Besztercén a kolozsvári erősítéseket, hogy a védekező harcot, 
szokásához híven, támadó háborúvá változtassa, majd egyetlen huszárvágással pontot tegyen a had
járatra. Ez a tábor inkább az ázsiai népvándorlások táboraira emlékeztetett, amely festőinek festői volt 
ugyan, de nem biztos, hogy a fegyelmezett sorkatona gyönyörűségét lelte volna benne. De azért az a 
katona is. aki nem heverészett nyílegyenesen sorakozó sátrak valamelyikében, hanem más szállásán 
őgyelgett, a dobszóra, vagy a riasztólövésre egy szempillantás alatt fegyverben állt. s a kockázó vagy 
kártyázó székelyeknek is éppúgy nehezen lehetett volna bármit is szemére vetni, mint annak a német 
subáknak, aki úgy posztolt, mint aki karót nyelt. 

A törzset Besztercén rendezték be. arra vettük hát az irányt. A piactér tele volt katonákkal. ..Meg
érkeztek az új parancsnokaink - szállott szájról-szájra. Mindannyian belefáradtak már az ideiglenes, 
festett parancsnokokba, s tart karokkal fogadták az öreg katonákat. Elsőként Müller, az ilyvói 
egyetemi gárda első századának századosa.^ aki a légióban hadnagyként szolgált. Nagy igyekeztében, 
marmini hogy elsőként ölelje meg Czechowskit, megcsúszott és teljes hosszában belezuhant a várost 
átszelő csatornába. A se vége, se hossza üdvözlések, kérdezősködések után végre elszállásoltak ben
nünket. 

Másnap, miután bemutatkoztunk a Tábornoknak. Miiekkel elváltunk egymástól. O, mint hadfi, a 
kékhajtókás ulánusokhoz lépett be én ugyanilyen sarzsival Strzelecki zászlóaljába. Mivel még nem 
volt mundérom, mindaddig nem hagytam el kvártélyomat, míg útipoggászunkat ki nem pakolták. És 
délután négytől tizennégy órát aludtam egyfolytában, amikoris a házigazdám, aki nem akarta 
halálosan mély álmomat megzavarni, hirtelen felrázott, s azzal a hírrel lepett meg. hog)' négykor 
híradót vertek, s hogy a város helyőrségét alkotó légió egy órával ezelőtt elmasírozott. Villámgyorsan 
leipattantam, egy pillanaton belül a piactéren termettem, ahol a Tábornok már felnyergelt lovát tartó 
két emberen kívül teremtett lélek sem tartózkodott. Fél órai vad futás után, melynek során a távolodó 
dobsző érzékeltette az irányt, utóiértem a labort. 

Mindenki fegyverben állott. Az egy tömegben tömörülő gyalogság parancsra várt, hogy elfoglalja 
állasait A balszárny ulánusai bal lábukat kengyelben tartva, dzsidájukat a nyergen átvetve türel
metlenül várták a trombitaszót. - A lónyihogás. az elővédtől vágtató futárok lovának patadobaja, az al-
parancsnokok harsam- parancsszavai mind-mind a közeli csatát jelezték. A tüzérség, amely köz
vetlenül a Tábornoktól kapta a parancsokat, mozdulatlanul állott. - Négy órás parádé után végre 
odavágtatott Lukinich százados^ s azt a parancsot hozta, hogy mindenki foglalja el koráiibi helyét, az 
orosz előőrsök ugyanis, amelyek előrenyomultak, dél körül visszahúzódtak előbbi állásaikba. Okulván 
az első leckéből, nem akaródzott visszamenni a városba, hanem egy sanoki férfiú. Gumowski 
százados ' sátrába szállásoltattam be magam, ahol a bakák rendszeres összejöveteleiket tartották. 
Vagyishogy összejöttek, fecsegtek, adomáztak. Katonatörténeteket hallottam nemcsak a lipcsei 
csatáról, de még a somosierrariól is. ' Emellett változtlanu! fűtött bennünket a remény, hogy csatába 
megyünk, s farkasszemet nézünk a veszedelemmel. Mindez persze az ifjú szívek lelkesítésére. 
hevítésére, megbabonázására szolgált. 

S8 Müller. Autour. 18i8-ban az ilyvói Akadémiai Légió egyik századának parancsnoka Mini hadnagy. 
századparancsnok az erdélyi lengyel légió 1 zászlóaljában 

V) l.ukeuich (Lukinich)József(?-18i9). 1848 őszén őrmester, majd hadnagy. 18)9 márciusának közepétől pedig 
főhadnagy a 52. zászlóaljnál Május közepétől százados es Hem segédtisztje. A július K) i besztercei csatában hal hősi 
halált 

60 (iitmouski. A/xiliiicir}-. I818 decemberében tizedes Tchorznicki alezredes Karcánál dicsőségei aratolt 
századában. 1819 nyarán századparancsnok az erdélyi lengyel légió 1. zászlóaljában 

61 Az 1813. október 16-18én vívott lipcsei csatában a lengyelek. Napóleon leghívebb szövetségei, 9 000 
halottat, sebesültet és foglyot veszítettek. 1808 november 30 á n a gárda lengyel könnyűlovas ezredének ügyeletes 
százada Napóleon szeme láttára fergeteges rohammal elfoglalta a nehezen bevehetőnek tartolt Somosicrrai 
hegyszorost, s ezzel megnyílt az út Madrid fele 
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Balszerencsénkre a politika kiűzött bennünket a paradicsomból. A Tábornoknál tartott hosszú 
megbeszélések nyomán az a nézet alakult ki, hogy a nemzet érdekeit is szem előtt tartva jobb lenne, 
ha a rosszul felfegyverzett és félig felruházott lengyel katonákat nem tennék ki annak, hogy szétverjék 
és elpusztítsák, hanem a szétszórt lengyel töredékegységeket inkább kivonnák a harctérről és egy 
hátországi táborba koncentrálnák, ott ruháznák fel és képeznék ki őket megfelelően a fegyverfor
gatásra, így kellőképpen készen állhatnak majd arra, hogy a hazába bevonuljanak. Ennek 
megvalósítását ugyanis Bem az első sikeres ütközet után kilátásba helyezte. 

Ez szent elképzelés volt, de megvalósításához rátermett elmék kellettek, akik a szervezés kor
mánykerekét kézben tartva, minden erejükkel e cél megvalósítására törekszenek. Eszközökben 
bőviben voltak, s rendelkeztek a Tábornok tejhatalmú megbízásával is. A szervezők azonban nagyobb 
részt a régi katonák közül kerültek ki, s tökéletes munkát akartak végezni ott, ahol jót is alig lehetett, 
vagyis pár száz ember alaki kiképzésével foglalkoztak, mialatt ezer várakozott tétlenül fegyverre és 
egyenruhára. 

Los lett a szervező bizottság elnöke ezredesi rangban, tagjai pedig: Zarzycki alezredes, 
Czechowski, Strzelecki, Jordan és Lipinski őrnagyok. Lost átmenetileg semmilyen aktív szolgálattal 
nem bízták meg. Czechowskit nevezték ki a 2. zászlóalj parancsnokának. Az addigi parancsnokot, 
Kowalski őrnagyot hadbíróság elő készültek állítani. Strzelecki megmaradt az 1. zászlóalj par
ancsnokának. Llipinskire várt a világoskék hajtókás ulánusok, Jordánra a mályvavörös hajtókás 
ulánusok szervezése. Az 1. zászlóalj, amelynek szervezését befejezettnek tekintették, Besztercén ma
radt, a többi csapatok parancsot kaptak, hogy térjenek vissza Kolozsvárra. Oda tartottak a bizottság 
tagjai is. Czechowski közölte, hogy szívesen magával vinnie. Ráálltam - és július 5-én Désen és 
Tordán át elindultunk a végzetünk által kijelölt helyre. 

Besztercétől 2 mérföldnyire találkoztunk a 2. zászlóalj adjutánsával, Skuluz főhadnaggyal,' akit 
azért küldtek előre, hogy az őt fél mérfölddel követő egység érkezését jelentse. Rövid tanácskozás 
után Czechowski úgy döntött, hogy egyelőre meghagyja a parancsnokságot Kowalskinak, de átadja 
neki a Tábornok parancsát, amely őt Kolozsvárra rendeli. Nem tudom, hogy az őrnagy birtokában 
volt-e ily parancs, vagy csak egyszerűen nem bízott a légió fegyelmezettségében s attól tartott, hogy a 
bakák ellene szegülnek. Az ellenség tőrbecsalása persze nem feltétlenül nemes, de mindenképpen 
politikus cselekedet volt, s legyőzése nagyobb valószínűséggel kecsegtett így, mint nyílt színen. Ez a 
politika azonban, mint később kiderült, rossz vért szült. Kowalski ugyanis, megszimatolván a veszélyt, 
nyíltan kifogásolta a parancsokat. A két törzstiszt láttán Kowalski megállította a csapatot. Czechowski 
átadta neki a Tábornok parancsait és szemlét tartott a gyalogság meg a lovasság fölött. Az összesen 
200 főből álló zászlóaljjal ugyanis 40 fős vadászcsapat és egy fél svardon ulánusféleség is tartott. 

El tudom képzelni, mit érezhetett Czechowski, a hadapródiskola növendéke, aki hozzászokott a 
fegyelmezett szász-téri'" katonákhoz, amikor megszemlélte a hajtókáig sáros egyenruhájú, két láb ma
gas csapkákat viselő, rozsdás fintákat markoló katonákat. E velencei karneváli gyülekezetből kellett 
zászlóaljat faragnia. Gyorsan véget vetett a szemlének. - „Fújj! micsoda maskarádék!" - köpött ki a 
fogai között, s fölkapaszkodott a szekérre. Hosszú időn át egy szót se lehetett kiszedni belőle. Július 
6-án Kolozsvárott állottunk, s miután bekvártélyoztak bennünket, vártuk hogy megérkezzék Los és 
Lipinski, s nekiláthassunk a bizottság szervezésének. Kowalskjt meg azért vártuk, hogy mielőbb neki
foghassunk a légió átszervezésének. 

Az előbbi simábban ment, mint az utóbbi. Néhány nap elteltével a bizottság tagjai, Strzeleckit 
leszámítva, megérkeztek Kolozsvárra..Kowalskira azonban hiába vártunk. 

A bizottság az alábbiakat tette bevezetőül: a Tábornok nevében valamennyi magyar csapatot fel
szólította, hogy a soraiban szolgáló lengyeleknek tegyék lehetővé a (lengyel - K.I.) nemzeti lobogó 
alatti egyesülést. Ezen kívül Maluski kapitánynak, aki a búzavirágkék hajtókás ulánusokat szervezte 
Máramaros vármegye székhelyén, Máramarosszigetén, parancsot küldött, hogy a már felszerelt 30 baj
társával együtt vonuljon Kolozsvárra, s hozza magával a jelentős gyalogsági és lovassági rak-

62 Skuluz főhadnagy egyike azon lengyel tiszteknek, akikről nem rendelkezünk adattal. Feltehetően az ilyvói 
Nemzeti gárdában szolgált. 

63 Utalás az 1816 és 1830 között a kongresszusi Lengyel Királyság fővárosában, a varsói Szász-téren Konstantin 
nagyherceg előtt tartott díszszemlékre. 

64 Maluski, Alcksandcr Antoni (1813-1890), kapitány. Mint őrmester részt vesz az 183l-es lengyel 
szabadságharcban. Az emigrációban a Lengyel Demokrata Társaság aktív tagja. Az erdélyi lengyel légió lovasságának 
szervezője. Az amerikai polgárháborút őrnagyként küzdötte végig az északiak seregében. 1865 és 1870 között az 
Egyesült Államok franciaországi konzulja. 
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tárkészletet. Fronczek századost és Langie főhadnagyot, akiket már korábban Aradra küldtek, fel
hatalmazták, hogy az császári ulánusezred egész ott található lófelszerelési készletét hozzák el. 

Minden ment, mint a karikacsapás, csak Kowalski egységét várta hiába a bizottság. Aggodalmunk 
jogossága beigazolódott. Futár érkezett Désről és azt a hírt hozta, hogy Kowalski a gyalogsággal és a 
lovassággal, ahelyett, hogy Kolozsvárnak vonult volna, erőltetett menetben megindult a határ felé az
zal a szándékkal, hogy Dembinski táborával egyesüljön. 

Jóllehet ezt teljességgel a zászlóaljparancsnok és Skawinski kapitány forralta ki, 7 akik a két 
lengyel gyűlölködéséből, vagyis inkább irigykedéséből hasznot akartak húzni, könnyen meg tudták 
nyerni a tiszteket. Ők ugyanis mind hozzászoktak az addigi ügyefogyott vezérek lazasághoz, s mint a 
tűztől, féltek Czechowski szigorú tekintetétől, aki kemény szolgálatot és vasfegyelmet ígért. 

Szerencsére Kowalskinak nem sikerült a tervet végrehajtania, mert a mellékutakon közlekedő 
futárok mindenütt megelőzték, és az imígyen idejekorán értesített magyar hatóságok se pénzt, se 
előfogatot nem adtak neki. Mivel aztán így feltartóztatták, kénytelen volt a menetet lassítani. Ez pedig 
lehetővé tette Czechowskinak, hogy beérje és megállítsa az egységet, jóllehet az már elérte Erdély 
határát. 

Az első pillanatban másról se volt szó, mint hadbíróság elé állításról, agyonlövetésről, stb. Mivel 
azonban nem az volt az elsődleges, hogy szigorú példát statuáljanak, hanem az, hogy növeljék és 
megerősítsék a légiót, be kellett érni azzal, hogy mindkét felelőst áristomba zárták, s ezzel pontot tet
tek az ügyre. 

A légió napról-napra növekedett. Mielőtt még Kowalski megérkezett volna, Strzelecki küldött 60 
lábadozót és muszka foglyot. Az utóbbiakat ugyanis nem küldhette azonnal az ellenség ellen. Érkezett 
néhány elégedetlen baka Wysocki táborából is, s várható volt Aradról Fronczek százados 300-400 
egykor galíciai ezredekben szolgáló hadifogollyal. Az utóbbiak vállalták, hogy a légióban szolgálnak. 
Czechowskinak és a bizottságnak az volt a legfőbb feladata, hogy e bakákat uniformisba bújtassa, 
mert az ezernyi tarka-barka mundérban képtelenség volt a világ előtt mutatkozni. 

Én, mint hadfi, a törzsben dolgoztam. Mivel pedig Los ezredes segédtisztjén, Janusiewicz kapitá
nyon kívül mást nem osztottak be az irodára, bőven volt mit tennünk. 

Eleinte minden békés egyetértében zajlott, de rövidesen beigazolódtak a közmondásban foglaltak, 
azazhogy három lengyel képtelen egy dologban megegyezni. Főleg, ha törzstisztekről van szó. A bi
zottság tagjai mind jobban összekülönböztek egymással. Legelőször a Zarzycki alezredessel szembeni 
ellenérzések kerültek felszínre, aki, látva, hogy nincs befolyása a tanácsban, áthelyezését kérte Bem
hez, akinél mint magyar tiszt szolgált. (Mint hallom, most nagy szerepet játszik Kisázsiában.) Később 
Los, aki mindenáron igazi ezredes és parancsnok akart lenni - a bizottságban őt csupán az elnökség 
tekintette annak - összekülönbözött Czechowskival és Jordánnal. Ettől kezdve az utóbbinál tartották a 
baráti összejöveteleket. Köztudott, hogy a lengyel baka, különösen , ha nemesember, mindenre jó, 
csak könyvvitelre nem. Czechowski sohasem boldogult a pénzkifizetéssel, ezért engem nevezett ki a 
zászlóalj gazdaságisának. Ez azt jelentette, hogy a számlákért is én feleltem. 

Ez felelősségteljes gesztus, illetve a bizalom jele volt részéről, mert Rembowski ezredes 
segédtisztje, akit Markiewicznek hívtak , s gazdaságis volt, 1849 telén 17 000 rénius forinttal számolta 
el magát - mint ez szökése után kiderült. 

Mint tiszti rangot feltételező gazdaságis, Czechowski keze alatt lehetetlenség volt Kolozsvárott 
unatkozni. 

65 Fronczek, Antant, százados. Az erdélyi lengyel légió szervezője M ára marosszigeten, Kolozsvárott és Aradon. 
Antoni I'iotrowski ezredes segédtisztje. 

66 Itt valószínűleg a cs. kir. (Carl Schwarzenberg) ulánusezred raktárkészletéről van szó. 
67 Skawinski, Marcin Maciej, főhadnagy. Az erdélyi lengyel légió lovasságának szervezője. 1849. június 8-án, 

tiltakozásul I'iotrowski ezredesnek az ő májusi debreceni útjával kapcsolatos elszámolása iránti bizalmatlansága ellen, 
lemondott állásáról, de Krdélyben maradt Hogy mi célból, az Slaski emlékiratából kiderül. Az emigrációban a 
Lengyel Demokrata Társaság tagja. 

68 Utalás arra, hogy /.arzycki alezredes is renegát lett, tehát áttért a mohamedám hitre és belépett a török 
hadseregbe, ahol Oszmán bej néven ezredessé lépett elő 

69 Rembowski, Henryk l.uduik (1820?-?), őrnagy, (alezredes ?). 1848 decemberében Kossuth megbízza egy 
vadászcsapat szervezésével. 1849 elején dandárparancsnok az északi hadtestben. Január közepén Klapka ezredes 
engedélyével Munkácsra vonul. Elszámolási mulasztások és engedetlenség miatt tisztéről leváltják s csapatát 
feloszlatják. 

70 Markicwicz, Pawel, (Aleksandor') százados. Az 1831-es lengyel szabadságharcban az 1. ulánusezred altisztje. 
Az emigrációban a Lengyel Demokrata Társaság tagja. Nem ismeretes, hogy a részéről történt-e sikkasztás. Tény az, 
hogy századosként szerepel a Rembowskira neheztelő Wysocki tábornok névsorában. Egy ideig Nagyváradon 
szolgál. Kz kérdésessé teszi Slaski állítását. 
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Július közepén kezdeti szerény főhadiszállásunkról átköltöztünk a Bánffy-palotába. 
Ugyanebben a palotában lakott egy francia család: Madame Rohan, egy még 1793-as emigráns, 

akit a nemzetségét Dagobert királytól származtatta. Unokája talán 18 éves, szép, művelt leányzó volt: 
igazi Rohan. A család irányelve: „prince ne veut, rois ne peut, Rohan suis". 

Madame de Rohan, aki szívesen látta a lengyeleket, jó nemesembernek tartván őket. örült, hogy 
valakivel társaloghat az anyanyelvén. Boldoggá tett engem is, hogy bármikor meglátogathattam a lak
osztályát, így szinte minden szabad órámat nála tölthettem. Alkonyattájt a kisasszony fogata mellett 
lovagoltam, esténként színházba jártunk. Egy alkalommal, amikor egy bemutatóra a hölgyek nem kap
tak páholyt, a régi helytartói páholyt vettem ki 30 Forintért, csakhogy Lujzácska tiszta homlokát ne 
redőzze elégedetlenség. " • 

Lujzácska se volt irántam közömbös - erről meggyőződhettem, de a meggyőződés lehetősége kis 
híján az életembe került. A tábornok nekünk ajándékozott néhány hátaslovat, még a Bánságból kapta 
őket. Az én szürkém még teljesen betöretlen. nyers ló volt, de nem engedtem át másnak, jóllehet 
Czechowski összes lovaival én rendelkeztem. Egy este az az ötletem támadt, hogy belovagolom a 
hátasomat, méghozzá akkor, amikor a hölgyek fogatát kísérem. Alig ültek fel és szálltam nyeregbe, 
majd készültem át a fogat túloldalához, amikor a szélroham egy abroszt, vagy lepedőt fújt le az útra a 
második emeletről. Lovam megijed, két lábra ágaskodik, mint egy anyaoroszlán - ... egyensúlyát veszti 
és elzuhan velem az utca kövezeten. 

Lujzácska riadt sikolyát hallottam és elveszítettem az eszméletemet. Később megtudtam, hogy ő is 
elájult s mindkettőnket fel kellett vinni a palotába. - Szerencsére nem a ló alá estem, hanem az 
oldalamra és erős zúzódásokon kívül más bajom nem történt, mi több. az eset még jobban összeho
zott bennünket. 

Ily közülmények közepette gyorsan telt az idő, miközben olyan események vetették előre 
árnyékukat, amelyek az éppen csak szövődő szálakat szétszakították 

De mielőtt még ezek leírásába fognék, pár szóban ismertetem, mily előrelépések történtek a légió 
szervezése terén. Hosszas várakozás után végre megérkezett Aradról Fronczek százados a 400 rek-
rutával, Máramarosszigetről pedig Maluski százados a harminc ulánussal és a tekintélyes gyalogsági 
raktárkészlettel. így a szervezésnek legalább az anyagi alapjai rendelkezésünkre álltak A szervezés 
fő terhét továbbra is Czechowski viselte, aki emellett nagy hangsúlyt fektetett a kiképzésre, amelyre a 
bakák állandóan panaszkodtak. Nem sajnálván a pénzt, két hét alatt piros csapkába és vászon
mundérba bújtatta az egész zászlóaljat A Maluski által hozott raktárkészletből futotta szíjazatta, az 
aradi fegyverraktárból pedig sikerült puskát keríteni. így július ló-án bátran felsorakozhattunk azon a 
nagy hadiszemlén, amelyet a helyőrség parancsnoka rendelt el. hogy számba vegye erőit és 
fellelkesítse a lakosokat. 

Július végén Strzelecki zászlóalja, amelynek sorait a távozásunk után vívott négy csatában 
alaposan megritkították a muszkák golyói, csatlakozott a helyőrséghez. így minden lengyel egységet 
egy helyen vontak össze s egészítettek ki. várva a pillanatot, amikor a Tábornok harcba veti őket 

A hónap végéig úgy festett, hogy Erdélyben rendben folynak a dolgok, de egyre-másra jöttek a 
hírek Dembinski és Görgei hadainak felső-magyarországi kudarcairól Aztán Bem Meggyesen elszen
vedett vereségének és halálának híre kapott lábra, s ez valamennyiünket rémülettel és kétségbeeséssel 
töltött el. A Tábornok valóban nagy veszélybe került: egy sebesült ló árokugratás közben ráesett és 
maga alá temette a tábornokot, eltakana így őt az üldöző kozákok szeme elől. mindaddig, amíg 
szeretett vezérük halálában biztos huszárok, akik legalább a tetemét meg akarták találni, a télig ájult 
tábornokukra rá nem akadtak. 

Eközben két ulánusszázad vonult el a Tábornok seregéhez Az ulánusok között voll Milko 
Leszczynski is. Mint később megtudtuk, velük együtt keli át - a Tábornok kíséreteként -
Magyarországra, ahol, mint ez köztudott, átvette a parancsnokságot és ragyogó, de a magyar vezérek 
miatt végzetes csatát vívott Temesvárnál. 

A mi egünk is egyre jobban beborult Északról három egyesüli osztrák es muszka dandár 
szorította Damaszkint mind jobban a határ leié - délről a Bem távozásától és a muszkák közelségétől 
felbátorodott oláh hordák jelentek meg már mérföldnyire Kolozsvár előterében. Naponta érkeztek 

71 Zuiics Ferenc alezredes, a ll) hadosztály parancsnoka 184') június 2e! én Máramarosszigetéről jelentette a 
hadügyminisztériumnak, hogy Bem az említeti különítményt Máramarosszigetre kuklu- .w érkező lengyelek 
összegyűjtésére. Zurics azonban fölöslegesnek ítélte jelenlétét és kéne \ issz.iiianvius.il a harctérre OL 11 ~~> 
Hadügyminisztérium 184e): 31 143 

72 Itt Bem 1849 június 31 i vereségéről van szó 
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újabb és újabb magyar egységek Koiozsvárra, olyanok, amelyek vereséget szenvedtek. Az oly pa
rancsnok, mint Kemény Farkas kezében a haszontalan helyőrség egyre jobban gyarapodott. 

Augusztus 6-án került sor a 105. honvédzászlóalj ' ünnepélyes zászlószentelésére. 12 zászlóalj, 8 
lovaszszázad és 40 ágyú díszszemléjére került sor. Zeneszó mellett, csattogó zászlók alatt masíroztak 
el a Parancsnok előtt. A tűzben edzett huszárok még büszkén csörgették kardjukat, az ellenséget 
közmondásos rémülettel eltöltő légiós vörös csapkák vidáman piroslottak, még bátorság tüzelt a 
székely harcosok szeméből... Csak vezér kellett volna, a jól irányzott, halált osztó ágyúk, a dzsida- és 
a szablyaerdők szélvészt kavarhattak volna, s a villámló szuronyok megvakították volna az ellenséget, 
mint Nagyszebennél, Piskinél. - Ez volt Erdélyben az utolsó fényes nap. - A következő hajnalon a 
fenyegető veszedelem arra késztetett bennünket, hogy előőrsöket állítsunk fel Kolozsvár előterében. 

Augusztus 12. 
A légió 2. zászlóalja volt szolgálatban a sáncokon. Mivel sok barátom volt ott, no meg azért, mert 

meg akartam látogatni Czechowskit is, kilovagoltam a városból. A veszélyt még nem érezvén köz
vetlennek, mindenki vidáman téblábolt a táborban. Az árnyas fák tövében elnyúló tisztek kis csapata 
az algériai hadjárat veteránjainak történeteit hallgatta. A baka nagy szószátyár, különösen a világlátott; 
történeteik biztos, hogy nem unalmasak. Sorra megfordultunk a párizsi budoárokban, a kabilok tábo
raiban, a konstantinápolyi háremekben, persze, ahogy ez már a fiataloknál szokás, mindenütt vaskos 
tréfáktól és harsány nevetésektől kísérve. - Hirtelen kiáltás hallik az előretolt őrhelyek felől, majd 
lódobogás. Mindnyájan talpra szökkentünk. - „Fegyverbe!" - kiáltotta a parancsnok: a kardok 
kirepültek hüvelyükből és szuronysündisznók lettek a sáncok. De ellenség helyett csak annak az 
egységnek a maradékát pillantottunk meg, amelyet - fél huszárszázaadról és három ágyúról van szó -
még 14 óra előtt küldünk ki felderítésre. 

Most tízegynéhány huszár vágtatott az országúton, oly eszeveszetten, mintha a halál angyala űzte 
volna őket. 

Tudomást akarván szerezni az összecsapásról, lóra pattantam, de mielőtt elértem volna a 
sánckaput, a huszárok benyargaltak a városkapun rémületet, riadalmat keltve mindenfelé. A szeren
csétlenek túlságosan messzire kerülték s egy muszka lovasosztagba ütköztek. Meglátni, attakírozni és 
szétszórni őket egy pillanat műve volt, de az ellenség űzése közben egy orosz gyalogososzloppal 
találták magukat szembe, amely éppen akkor bontakozott ki az erdőből, fennakadtak a vasfalon s öt 
percen belül már csak húszegynéhány ember maradt életben. "* Ők huszonötén vágtattak el előttünk. 

Nem tudván azt, hogy van-e nyomukban ellenség, Czechowski parancsba adta, hogy halálbün
tetés fenyegeti azt, aki elhagyja a sáncot. Engem közben a főhadiszállásra küldött további parancso
kért. Tudatában volt annak, hogy a riadalom hatására a tisztelt törzs képes lenne az egész helyőrség
gel elvonulni, anélkül, hogy minket döntésükről értesítenének. 

A haditanácson elrendelték a visszavonulást Magyarországra, hogy ott Görgei valamelyik csa
patával egyesüljünk. Pár óra múlva Kolozsvár a láthatatlan ellenség elől retiráló hadsereg furcsa képét 
mutatta. - A több mint 800 szekér a raktárkészletnek alig a felét tudta elszállítani. Hám híján csak 
néhány üteget vontattak el bivalyokkal, mint valami római katapultokat. Közéjük ékelődve, rendetlen 
összevisszaságban vonult a gyalogság. A szárnyakon - a réteken át - mint darvak húztak az ulánus- és 
huszárszázadok. A közöttük elterülő térséget a muszka kancsuka elől menekülő erdélyi patrióták meg
számlálhatatlan magánszekere, fogata, bricskája töltötte ki. Egyszóval mindenhez hasonlók voltunk -
legfőképpen ama kereszteshadakhoz, amelyekben mindig több volt a gyerek, az asszony és a pap, 
mint a harcos -, csak éppen egy masírozó hadtesthez nem. 

Egész éjjel szüntelen, fáradhatatlanul vonultunk, amikor a kelő nap bevilágította a páratlan talen
tummal megáldott festő ecsetére kínálkozó, vad képet. Az ifjak hamar túlteszik magukat nyomott han
gulatukon, s bár lelkünk mélyén elátkoztuk vezéreinket, hogy puskalövés nélkül adtuk fel az egész 
tartományt, a tréfák hamar felvidítottak. Már szóba se került Kolozsvár, hanem annál inkább az új, 
Magyarországon vívandó hadjárat, s a reánk váró megannyi ütközet. 

73 Kemény Farkas br. honvéd ezredes (1796-1852). 1849 februárjától alezredes, dandárparancsnok az erdélyi 
hadseregben. Április elejétől ezredes, előbb a gyulafehérvári ostromsereg parancsnoka, majd a kolozsvári hadosztály 
parancsnoka. Nyáron lassúságával, határoztalanságával gyanakvást keltett. A londoni magyar emigráció egyik 
vezetője lesz kimenekülése után. 

74 Itt nem a 105., a máramarosi önkéntes nemzetőrökből alakult zászlóaljról van szó, amely Kazinczy ezredes 
hadosztályában szolgált, hanem a 135-, Kolozsvárott erdélyi újoncokból alakult zászlóaljról. 

75 Augusztus 14-én Makray László huszárőrnagy két huszárszázadból és két ágyúból álló felderítő különítménye 
Apahidánál szembekerült Grotenhjelm elővédjével. A rövid harcban húsz huszár elesett vagy megsebesült, néhány 
fogságba esett. Odalett az egyik ágyú is. 
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Tízórás vonulás után beért bennünket Janusiewicz kapitány, aki a raktárkészlet megmentése 
végett maradt Kolozsvárott s mindaddig nem hagyta el posztját, amíg az első ellenséges előőrsök el 
nem érték a várost. Útközben csodával határos módon csúszott ki a svalizsérok kezéből, akik meglep
ték azt a kocsmát, ahol tartózkodott. Megbújt az ajtó mögött. Az a hír, hogy az ellenség már innen van 
Kolozsvártól, némi rendet teremtett sorainkban. - Zárt menetoszlopok támadtak, a magánszekereket 
előreküldték, a lovasságot összevonták. így értünk el az est leszállta előtt Bánffyhunyadra, ebbe a 
Magyarországra vezető út menti nagy sárfészekbe, amelytől 4 mérföldre húzódott a határ. - Mindenki 
úgy szállásolta be magát, ahogy tudta, s jóllehet Bánffyhunyadon van vagy 300 ház, ám hatezer ember 
és többszáz tiszt beszállásolására alkalmatlan. Emlékszem rá, hogy tizenkét tüzértiszttel egyetemben 
egy nagy, rideg, cinteremhez hasonló szobába kerültem, ahol meghaltunk volna a hidegtől és az éh
ségtől, ha nincs ott agyafúrt cigány szolgám, aki tyúkokat és kakasokat lasszózott, s egy elhagyatott 
kertből uborkát hozott. Egy pillanat alatt. emészthetetlen - mert félig nyers és főtlen - vacsorát 
készített, de akkor úgy ízlett, mint az ambrózia és a nektár. Ugyanezen az éjszakán összeült a hadi
tanács, a főparancsnokságról letette Keményt és helyébe Dobay alezredest állította, aki eszeveszett 
bátor ember hírében állott. Akkori helyzetünkben csakis egy ilyen vezérrel lehetett valamit kezdeni. 

A második napon volt az új parancsnok ünnepélyes beiktatása. Az egész hadtest felsorakozott a 
várostól negyedmérföldre elterülő mezőn. Dobay minden egységhez lelkesítő, tüzes beszédet intézett. 
- „Éljen Dobay!" - zengett a lég. Új reményekkel tértünk vissza szállásunkra. A lengyelnek kevés kell 
ahhoz, hogy reménykedjék. 

A zászlóaljak egymás után vonultak be a városba. A légió kinn maradt a mezőn, hogy néhány 
mozgást, fegyverfogást begyakoroljon. Ez mentette meg a hadtestet. Nem telt bele ugyanis negyedóra 
sem, a város felől óriási porfelleg kerekedett, s mint a tengerár hömpölygött felénk. Ordítozás, jaj
veszékelés, puskaropogás és rémületes „muszka!", „muszka!" kiáltások adták tudtunkra az ellenség 
közelségét. 

Mindez egy új sauve qui peut y pos Waterloo érzését keltette. A menekülő tömeg élén a magyar 
tüzérség robogott, nyomában a magánfogatok végeláthatatlan sora. Az egész tömeg egyenesen a mi 
zászlóaljunkra zúdult. Egy pillanat alatt legázolnak bennünket. Kwielecki százados78 előreugrott és 
egyetlen suhintással leterítette az elől robogó, rémülettől holtsápadt tüzérparancsnokot. A tüzérség 
lemozdonyozott. Abban a pillanatban Dobay véres és porlepte hadsegéde is meghozta a parancsot a 
zászlóaljnak, hogy alakítson rohamosztagot és nyomuljon be a városba. 

Zászlóaljunk a portyázó kozák csürhét vasékként verve szét benyomult a főutcába, éppen akkor, 
amikor a svalizsérok szétverték a légió első zászlóalját, s ütegeik kartácszápora, mint vihar, végig
söpört a téren. Hátulról tüzet nyitottunk rájuk. Sövények mögé búvó vadászaink egyenként szedeget
ték le tüzéreiket. Az ágyútűz gyengült majd abbamaradt. 

Dobay ezt használta ki arra, hogy egész lovasságát összegyűjtse és rohamra küldje. Ezer kard röp
pent a levegőbe, ezer ló alatt döndült meg a föld és az átláthatalan porfelhő lepelként borult a csa
tatérre... Csak a küzdők fegyvercsattogása, lármája, s a vad hangyabolyból percenként kitörő gazdátlan 
lovak érzékeltették, hogy a porfelhő fölött a halál angyala tárta ki szárnyát. A muszkákat visszavetet
tük. Még az éjjel elmasíroztunk Feketetóra. Ott, a magyar határon vettük a parancsot, hogy forduljunk 
a hegyeknek s vonuljunk Máramaros felé, ahol majd Kazinczyval kell egyesülnünk. Húsz órás menet 
után, melyet a legnagyobb hőségben tettünk meg, s közben embereink háromnegyed része elmarado
zott az úton, végre elértük a Kraszna menti Zsibó mellett fekvő tábort. 

A bánffyhunyadi csatában Los ezredes hét fejsebet kapott, a légió a felgyógyulás legcsekélyebb 
reménye nélkül vitte magával. Zászlóaljunkat előőrsi szolgálatra rendelték és három napig nem váltot
ták le. Magam is meggyőződhettem róla, hogy az emberi természet mindazt, ami kell, sőt ami el
képzelhető, kibírja. Harminc órás éhezést és őrködést követően, miután a kukoricakenyérből és nyers 
szalonnából álló vacsorámat megettem, azonnal elaludtam a földre fektetett szekérlétrán. Hajnalban 
ébredtem fel, amikor a lábam alá folyó, s csaknem az ülepemig ellepő zavaros víz látványa ugyan
csak kellemesen lepett meg. Éjszaka felhőszakadás volt. Én azt átaludtam, ám a víz a fekhelyemen át 
talált magának utat. - Megszárítkoztam s qui voudrai croire, még csak meg se fáztam, náthám se lett. 

76 Dobay József honvéd ezredes (1820-1898). 1848 decemberének végétől őrnagy, a 31. zászlóalj parancsnoka. 
Május végétől alezredes, a besztercei hadosztály parancsnoka. Besztercei futása miatt június 24-én Bem felmenti 
állásából, július végén azonban ezredessé lépteti elő és kinevezi a rikai dandár parancsnokának. Egységét ellenséges 
területen át sikeresen Kolozsvárra vezeti. Augusztus 15-én azonban nem ő, hanem Gál Sándor tábornok lesz a 
kolozsvári hadosztály parancsnoka. 

77 Meneküljön, aki tud. - Slaski hibásan írja le a Waterlooi csajában keletkezett mondást. 
78 Kwilecki (Kwielecki) Anton, (Józefŕ) százados. Az 1831-es lengyel szabadságharcban a 13. sorgyalogezred 

századosa. A Bem által szervezett portugáliai légió gyalogságában százados. A Lengyel Demokrata Társaság tagja. 
79 Qui voudrait croire - ki hinné? 
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BONHARDT ATTILA 

TÁJÉKOZTATÓ MAGYARORSZÁG FELSZERELTSÉGI 
ÉS KATONAPOLITIKAI HELYZETÉRŐL 

1942 DECEMBER 

Idén ötven éve annak, hogy Magyarország második világháborús részvételének 
legismertebb és máig vitatott eseményeként a 2. magyar hadsereg kivonult a 
szovjet hadműveleti területre. 

Könyvek, tanulmányok jelentek meg a 2. magyar hadsereg sorsáról és csak
nem valamennyi, Magyarország második világháborús tevékenységével foglal
kozó munka érinti a kérdést. Egyes szerzők azzal vádolják az akkori magyar 
politikai és katonai vezetést, hogy kellő fegyverzet és megfelelő ruházat nélkül, 
szándékosan küldte pusztulásba ezt a - jobbára nincstelen parasztokból, 
nemzetiségiekből és zsidó munkaszolgálatosokból álló - hadsereget, hogy 
eltávolítsák az országból a „politikailag gyanús, nemzetvédelmi szempontból 
értéktelen elemeket." Mások elismerik a hadvezetés erőfeszítéseit, amelyekkel 
igyekezett az egész honvédséget - különösen a 2. hadsereget - egy korszerű 
haderő nívójára emelni. Abban azonban valamennyien megegyeznek, hogy a 
kivonuló 2. magyar hadsereg sem fegyverzetét, sem felszerelését, sem 
képzettségét tekintve nem érte el azt a színvonalat, amellyel számottevő 
tényezőként vehetett volna részt az óriások csatájában. 

Mi késztette hát arra a magyar kormányzatot, amely tisztában volt a honvédség 
korlátaival, hogy belépjen a második világháborúba? Az az 1920 óta folytatott 
revíziós politika, amelynek fő és egyetlen célja a trianoni békeszerződéssel 
elvesztett országrészekből lehetőleg minél nagyobb területek visszaszerzése volt. 
Ez kötötte mind szorosabban Magyarország sorsát a Párizs környéki béke
rendszert bíráló és annak megsemmisítésére törekvő tengelyhatalmakhoz, min
denekelőtt Németországhoz. 

A második világháború kitörésekor a visszaszerzett területek biztosítása 
érdekében két alapvető álláspont alakult ki a magyar politikai és katonai 
vezetésen belül. Az egyik irányzat, amelynek legmarkánsabb képviselője Werth 
Henrik' gyalogsági tábornok, a vezérkar főnöke volt, a Németország melletti leg
aktívabb háborús részvétellel vélte megszerezni a németek jóindulatát az elért 
revíziós sikerek megvédéséhez és az esetleges újabb terjeszkedéshez. A másik, 
főleg politikusokból álló csoport pedig a honvédség lehetőleg minél intaktabb 
megőrzésével kívánt a háború után nyomatékot adni területi igényeinek. 

1 Néhány, a 2. magyar hadsereg történetét tárgyaló Magyarországon megjelent kiadvány és tanulmány: Horváth 
Miklós A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. Bp., 1958.; Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért. 
Bp., 1968.; Gindert Károly: Az 1. páncéloshadosztály harcai a 2. magyar hadsereg hídfőcsatáiban, 1942 
július-október. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 2/1962.; Szabó Péter: a 2. magyar hadsereg 
felszerelése és fegyverzete a frontra kivonulás idején, 1942 április-május. HK 3/1985.; Szabó Péter A 2. magyar 
hadsereg kiszállítása a Donhoz, 1942 április-augusztus. HK 3/1986.; Szabó Péter A 2. magyar hadsereg 111. 
hadtestének részvétele a keleti hadszíntér 1942/1943-as hadműveleteiben (kandidátusi értekezés) Hadtörténelmi 
Levéltár (a továbbiakban: HL) Tanulmányok és visszaemlékezések gyűjteménye (a továbbiakban: Tgy.) 3319 

2 Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért. Bp., 1972. 2. kiadás, 24. o. 
3 Werth Henrik (Rezsőháza, 1881. 12. 06 - Szovjetunió, 1952. 05. 28.) hivatásos tiszt, gyalogsági tábornok 

(vezérezredes). 1938. 09. 29-től a m. kir. Honvéd Vezérkar Főnöke. Vezérkari főnöki működéséhez fűződik a. 
honvédség korszerűsítését és fejlesztését célzó Huba-hadrend életbe léptetése, a Felvidék és Erdély katonai 
megszállása. Vezető szerepe volt a Jugoszlávia elleni támadás megindításában és Magyarországnak a Szovjetunió 
elleni háborúba való belépésében. 1941. 09. 04-én hivatalából felmentették és nyugállományába helyezték. Katonai 
pályafutásáról 1. bővebben: Szakály Sándor Az ellenforradalmi Magyarország (1919-1944) hadseregének felső 
vezetése. Adattár, II. rész (továbbiakban: Szakály II.) HK 3/1984. 

4 A magyar politikai és katonai vezetés politikai és katonapolitikai elképzeléseiről 1. bővebben Dombrády 
Lóránd: Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944. Bp., 1986. 
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főnökének bukásához vezetett, aki a Szovjetunió elleni hadjáratban való egyre 
fokozottabb részvételt sürgető memorandumaival5 éles ellentétbe került Bárdossy 
László miniszterelnökkel. A vezérkar új főnökévé 1941. szeptember 6-án ki
nevezett Szombathelyi Ferenc altábornagy úgy vélte, hogy a Szovjetunió elleni 
háború „nem lesz egy Blitzkrieg", sőt a háború kimenetelét is teljesen bi
zonytalannak tekintette. Tartott egy, az 1918. évihez hasonló összeomlástól, 
amikor is az ország egy itthon állomásozó fegyveres erő híján nem tudott el
lenállni a szomszédos népek támadásának. Véleménye szerint a háborúban való 
lehető legkisebb erővel való részvétel mellett a fő gondot a honvédség fej
lesztésére és erejének megőrzésére kell fordítani, hogy a háború bármilyen befe
jezése esetén is biztosítani lehessen az ország területi épségét és belső 
rendjét. Elképzelései találkoztak a kormányzó és a miniszterelnök nézeteivel. 

A Szombathelyi-féle elgondolás első kemény próbája akkor következett be, 
amikor a németek az 1941 telén elszenvedett veszteségek pótlására az egész ma
gyar haderő bevetését követelték. Az 1942 tavaszi hadműveletekben való magyar 
részvételről 1942 januárjában Budapesten folyó tárgyalásokon Szombathelyi 
vezérezredes rámutatott, hogy a m. kir. honvédség hadrendjében szereplő haderő 
csak kereteiben létezik, fegyverzeti és kiképzési tekintetben azonban csak 1944-
ben lesz teljes. Jelenlegi állapotában legfeljebb csak megszálló feladatokra, és 
nem egy korszerűen felszerelt ellenséggel vívandó harcra alkalmas. Hangsúlyozta, 
hogy a Duna-medence nem maradhat teljesen haderő nélkül, mert az igen nagy 
veszélyt jelentene mind Magyarország, mind a közös hadviselés számára abban 
az esetben, ha az angolszászok partra szállnának a Balkánon. Utalt a 
Magyarországot Románia részéről fenyegető állandó veszélyre is. Végül kérte, 
hogy a németek - elsősorban nehézfegyverek átadásával - segítsék a kivonuló 
magyar haderő korszerű színvonalra emelését. „Hosszú alkudozás és huza-vona 
után" egy kilenc dandárból és egy páncélos hadosztályból álló hadsereg 
kiküldésében állapodtak meg. A megbeszélések végén a magyar vezérkar főnöke 
megállapította: „Impressziónk a tárgyalás lezártával az volt, hogy kevesebb erőt 

5 1941. 05. 06-án és 1941. 06. 14-én kelt emlékirataiban a vezérkar főnöke határozottan kiállt egy esetleges 
Szovjetunió elleni háborúba való belépés mellett. L.: Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936-1945. V. 
k. (Összeállította: Juhász Gyula) Bp., 1982. 778. és 839. dokumentum. 

A háború kitörése után a vezérkar főnöke azzal a váddal illette a kormányt, hogy a Szovjetunió elleni háborúba 
való belépéssel kapcsolatos habozás, illetve a nem kellő erejű részvétel „Magyarország számára jóvá nem tehető 
politikai hátrányt" jelent az Észak-Erdély megtartásáért és az újabb területek megszerzéséért folytatott küzdelemben 
Romániával szemben, amely a legnagyobb aktivitással vesz részt a háborúban Németország oldalán. Bárdossy László 
miniszterelnök Werth Henriknek a kormány ügyeibe való illetéktelen beavatkozása tárgyában a kormányhoz írt 
levele; megjelent: Horthy Miklós titkos iratai. (Szerk.: Szinai M.-Szűcs /..) Bp., 1972. 4. kiadás, 300. o.. 59. 
dokumentum. 

6 Bárdossy László (Szombathely, 1890. 12. 10 - Budapest, 1946. 01. 10.) magyar politikus, 1934-től bukaresti 
magyar követ, 1941. 02. 04.: külügyminiszter, 1941. 04. 03-: miniszterelnök. Bár a magyar haderőt szerette volna a 
háborún kívül tartani, a máig tisztázatlan kassai bombázás után, a katonai vezetés nyomására, ő jelentette be a 
parlamentben a hadiállapot beálltát a Szovjetunióval szemben. Miniszterelnöksége alatt egyre szorosabb lelt a 
kapcsolat Magyarország és a tengelyhatalmak közt. Ennek következtében 1941. 12. 07-én - a magyar kormány 
addigi igyekezete ellenére - Nagy-Britannia hadat üzent Magyarországnak. A tengely nyomására 1941. 12. 12-én 
bejelentette, hogy Magyarország az Egyesült Államokkal is hadban állónak tekinti magát. Hozzájárult a 2. magyar 
hadsereg frontra küldéséhez. 1942. 03- 07-én elsősorban a kormányzóhelyettesi tisztség körül Horthy kormányzóval 
támadt ellentéte miatt kénytelen volt posztjáról lemondani. A háború után a Népbíróság, mint háborús bűnöst. 
halálra ítélte és kivégezték. 

7 Szombathelyi Ferenc, vitéz (Győr, 1887. 05. 17 - Újvidék, 1946. 11. 04.) hivatásos tiszt, vezérezredes. 1941. 
09. 16 - 1944. 04. 19.: a m. kir. Honvéd Vezérkar Eőnöke. Vezérkari főnöki tevékenységéről és katonai 
pályafutásáról 1. bővebben: Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése. (Sajtó alá rendezte: Oosztonyi ľčtcr) Bp., 1990 ; 
Szakály II. UK 3/1984. 

8 Eenti véleményét Szombathelyi altábornagy 1941 szeptember elején egy memorandumban terjesztette a 
kormányzó elé. Erről Szombathelyi abban a védőiratban emlékezik meg, amelyet 1945. június 26-án az amerikaiak 
által történt letartóztatása előtt állított össze. Az eredeti példányi Nagy Vilmos volt honvédelmi miniszter lemásolta. A 
másolat elhelyezve: HL Tgy. 3297. 
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nem adhattunk volna, mert ez által a németeket magukra haragítottuk volna. Ez 
lett volna a legrosszabb, mert áldozatot is kellett volna hozni, és emellett 
lekicsinylés és megvetés lett volna osztályrészünk. A magyar vezetés tulaj
donképpen elégedett volt a tárgyalások eredményével. Bár a kivonuló 2. had
sereg csapatainak megerősítésére kénytelenek voltak az itthon maradó 
alakulatoktól fegyvereket és felszerelést elvonni, sikerült itthon tartani az élő erők 
nagyobb részét. Abban is reménykedtek, hogy a gyengébben felszerelt magyar 
csapatokat nem fogják a legsúlyosabb harcokba bevetni, így a veszteségek nem 
lesznek túl nagyok, s ha a németek valóban korszerűen felszerelik a kivonuló 
magyar csapatokat, akkor a 2. hadsereg hazatérése után ebből az egész honvéd
ség profitálni fog. 

Az 1942. év eseményei azonban nem váltották be a magyar hadvezetés 
reményeit. A Don parti hídfőcsatákban súlyos személyi és anyagi veszteségek 
érték a 2. magyar hadsereget. Mivel a németek által megígért felszerelések nem, 
vagy csak nagyon vontatottan érkeztek a csapatokhoz, az elveszett fegyverek 
pótlásáról az itthon maradt haderő amúgy is szűkös készleteinek rovására a ma
gyar hadvezetésnek kellett gondoskodnia. Ez visszavetette a honvédség fej
lesztésére korábban kidolgozott terveket. Az 1942 nyári nagy német offenzíva a 
jelentős területi nyereségek ellenére sem érte el célját; nem tudott döntő csapást 
mérni a Vörös Hadseregre. A magyar hadosztályok nem térhettek haza, hanem 
Don menti állásaikban teleltek, kitéve egy várható szovjet ellentámadásnak, 
amely esetén az addigiaknál is súlyosabb veszteségekkel lehetett számolni. 1942 
novembere fordulatot hozott az afrikai hadszíntéren is. A 8. angol hadsereg El-
-Alameinnél felfogta Rommel vezérezredes Egyiptom ellen irányuló rohamát, 
majd sikeres ellentámadásával a német-olasz erőket Tunéziáig űzte vissza. Az an
golszászok egyiptomi helyzetének megszilárdulása felelevenítette Szombathelyi 
vezérezredesben a balkáni partraszállástól való korábbi félelmeket. Különösen 
veszélyesnek ítélte a helyzetet akkor, amikor a magyar haderő legjobban 
felszerelt részei az országtól távol állomásoztak. Az itthon maradt csapatok pedig 
a kivonuló 2. hadseregnek átadott fegyverek és más hadianyagok hiánya miatt 
felszerelési és kiképzési nehézségekkel küzdöttek. 

A m. kir. honvéd vezérkar főnöke 1942 decemberében az alant közölt átiratban 
fordult Zeitzler. tábornokhoz, a német szárazföldi erők vezérkari főnökéhez, 

9 Szombathelyi vezérezredes feljegyzése a Keitel tábornaggyal 1942. január 21-én folytatott budapesti 
tárgyalásokról. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) Filmtár, Szálasi és társainak népbírósági pere 7887. 
tekercs IX. 163-167., a másolat: ML a m. kir. Vezérkar Főnöke (a továbbiakban: VKF.) 23- szám nélküli/eln. 1. -
1942. 

10 A 2. magyar hadsereg véres vesztesége 1942. április 23- és 1942. október 1. között kereken 1100 tiszt és 
29 000 fő legénység, az élelmezési létszám 15, a harcos létszám 20,5 százaléka. Az anyagi veszteségek: 6688 puska, 
425 golyószóró, 200 géppuska, 60 nehézpuska, 20 páncéltörő ágyú, 47 aknavető, 6 légvédelmi ágyú, 5 8 cm-es 
tábori ágyú, 4 10,5 cm-es „Göring"-tarack, 27 15 cm-es közepes tarack, kb. 40-50 harckocsi és 18 repülő. A vezérkar 
főnökének előadása a Legfelső Honvédelmi Tanács 1942. október 8-i ülésén (a továbbiakban: a vkf. előadása 1942. 
10. 08.) HL VKF. 19. számnélküli/eln. 1. - 1942. 

11 Rommel, Erwin (Heidenheim, 1891. 11. 15 - Herrlingen, 1944. 10. 14.) a Wehrmacht egyik legsikeresebb 
tábornoka, 1939 09. 01.: a Führer főhadiszállásának parancsnoka, 1940. 02. 05-: a 7. páncélos hadosztály 
parancsnoka, 1941. 01. 01. - altábornagy, 1941. 02. 14.: a német Afrikakorps vezénylő tábornoka, 1941. 07. 01. - a 
páncélos csapatok tábornoka, 1941. 09. 01 : az afrikai páncélos hadsereg parancsnoka, 1942. 01. 30. - vezérezredes, 
1942. 06. 21. Tobruk elfoglalása: pályafutása csúcspontja, 1942. 06. 22. - tábornagy, 1943. 01. 01.-1943- 03. 09.: az 
afrikai német hadseregcsoport főparancsnoka, 1944. 01. 01.: a franciaországi „B" hadseregcsoport főparancsnoka, 
1944. 07 17. egy rcpülőtámadásnál súlyosan megsebesült. Megvádolták avval, hogy kapcsolatban állt Hitler ellenes 
összeesküvőkkel és 1944. 10. 14-én öngyilkosságra kényszerítették. */;'• 

12 Zeitzler, Kurt (Cossmar, 1895. 06. 09 - Hohenaschau, 1963 09. 25) német tábornok, 1939-09. 01.: a XXII. 
hadtest vezérkari főnöke, 1940 03 : az „A" páncélos csoport vezérkari főnöke, 1941. 10. 05-: az 1. páncélos hadsereg 
vezérkari főnöke, 1942. 04. 01. - vezérőrnagy és a „D" hadseregcsoport vezérkari főnöke. 1942. 09. 24. - gyalogsági 
tábornok (az altábornagyi rendfokozzatot átugorva) és a német szárazföldi haderő vezérkari főnöke. Ebben a 
beosztásában előbb jól együttműködött Hitlerrel. 1944. 01. 30. - vezérezredes, később éles ellentétek voltak köztük, 
négyszer kérte felmentését, amíg beosztásából 1945. 01. 31-én végleg felmentették. 
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amelyben a honvédség itthon maradt részeinek nehéz helyzetéről tájékoztatta a 
német tábornokot. 

Az átirat érdekessége, hogy Szombathelyi vezérezredes lényegében ugyanazt 
az érvrendszert használja, amellyel az 1942 januári tárgyalásokon a magyar had
erő igénybevételére támasztott német igényeket próbálta csökkenteni. De míg a 
januári megbeszélésekről csupán mintegy két oldalnyi feljegyzéstöredék maradt 
fenn, az 1942 decemberi átiratban 19 oldalon át követhetjük a magyar vezérkar 
főnökének érvelését, amellyel az itthon maradt honvéd erők megerősítésének, sőt 
a hadműveleti területen levő magyar csapatok egy része hazahozatalának szük
ségességéről igyekszik meggyőzni a német hadvezetést. 

A bevezetőben Szombathelyi vezérezredes rámutat, hogy a magyar honvédség 
fejlesztése - a trianoni békeszerződés korlátai miatt - csak 1938-ban indulhatott 
meg. A szomszédos államok haderejének egyensúlyozását célzó hadseregfej
lesztés befejezését csak 1944 tavaszára tervezték. Ez a fejlesztési ütem lényegében 
megfelelt az ország teherbíróképességének, a magyar ipar kapacitásának és le
hetővé tette volna a katonai képzésben nem részesült elmaradott korosztályok 
kiképzését. Ezt a folyamatot zavarta meg az ország háborúba lépése, különösen a 
Szovjetunió elleni hadjáratban való részvétele. A kitűnően fegyverzett Vörös Had
sereg ellen nem lehetett a magyar hadrend által előírt felszereltségű csapatokat 
bevetni. Az elvonuló alakulatok fegyverzetét az itthon maradó részek rovására 
meg kellett erősíteni. Sőt az itthoni hadrend fejlesztésére újonnan gyártott hadi
anyagok egy részét is át kellett adni pótlásként a működő hadseregnek, amely 
felszereltségét és képzettségét tekintve ennek ellenére sem érte el a korszerű 
hadseregek színvonalát. Ugyanakkor a hátország ütőképes haderő nélkül maradt. 
Az átirat ismerteti a magyar hadiipar nehézségeit; a nyersanyaghiányt és a szűkös 
kapacitást. A felszerelési és ruházati hiányosságok miatt a kiképzésben beállt le
hetetlen helyzetet, amely sem a harcoló alakulatok veszteségeinek pótlását, sem 
az itthoni erők hadrafoghatóságát nem teszi lehetővé. Különösen borúlátóan 
ecseteli a légierő és a honi légvédelem állapotát, amelyek nem tudnának el
lenállni egy, a magyar hadiipar ellen irányuló légiháborúnak. Különösen 
veszélyes ez akkor, amikor az afrikai hadihelyzet alakulása miatt egy balkáni an
golszász partraszállás veszélye fenyeget. A katonapolitikai helyzetet elemezve 
Szombathelyi vezérezredes utal a balkáni országok ingatag magatartására és fel
hívja a német hadvezetés figyelmét, hogy a Duna-medencében a honvédség az 
egyetlen erő, amelyre a tengelyhatalmak biztosan számíthatnak. Ezért mind 
Magyarországnak, mind a Német Birodalomnak elsőrendű érdeke, hogy Délkelet-
Európának ebben a nyitott kapujában egy erős, legalábbis egy erősebb honvéd
ség álljon és ennek érdekében a fokozott anyagi támogatás mellett csapatokat is 
kellene ide átcsoportosítani. 

Hogy átiratával a magyar vezérkar főnöke milyen eredményt ért volna el, nem 
tudjuk. A szovjet hadsereg 1943- január 12-i ellentámadása áttörte a 2. magyar 
hadsereg vonalát, s az ország védelme szempontjából oly fontos nehézfegyvere
inek túlnyomó része elveszett és személyi állományának is csak töredéke került 
haza. 

A fent említett tájékoztatóból egy német nyelvű fogalmazványi példány maradt 
ránk. Az irat sorsa meglehetősen érdekes. Nagy Vilmos " egykori honvédelmi 
miniszter említi naplójában, hogy németországi internálásából való szabadulása 
után 1945 májusában Németországban egy volt tiszttársánál több magyar eredetű 
katonai dokumentumot látott, amelyek Magyarország második világháborús rész
vételével kapcsolatban sok fontos adatot tartalmaztak. Megtudta, hogy az akták a 

13 Sag)' Vilmos, vitéz ló/ő. nagybaczoni (Parajd. 1881 04. 30 - Piliscsaba. 1976. 06. 21.) hivatásos katonatiszt. 
vezérezredes. Mint nyugállományú vezérezredes 19't2. 09 21. és I9i."í. 06. 12. közi honvédelmi miniszter. 
Miniszterségének idejéről és katonai pályafutásáról I bővebben: Aif<gr Vilmos. Végzetes esztendők. 19.48-19'ÍŤ Bp . 
1986 2. kiadás és Szakoly 1. UK 2 1981 
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kormányzó, illetve a nemzetvezető katonai irodájából származtak. Az iratokat 
később a magyar katonai emigráció hadtörténelemmel foglalkozó tagjai: Adonyi-
Naredy Ferenc és Darnóy Pál használták fel munkásságukhoz. A dokumentumok 
az 1950-es évek végén azonban eltűntek a kutatók szeme elől és csak 1989-ben 
bukkantak elő egy német családnál. Innen kerültek vásárlás útján a 
Hadtörténelmi Levéltár birtokába. E dokumentumok közt volt a Magyarország 
felszereltségi és katonapolitikai helyzetéről szóló tájékoztató említett fogalmaz-
ványi példánya. Mivel ezen eredetileg semmilyen jelzet sem volt, a Hadtörténelmi 
Levéltárban a m. kir. honvéd Vezérkar Főnöke 1. osztálya szám nélküli iratai közt 
helyeztük el, ahol a 20. sorszámot kapta. 

A tájékoztatót magyar fordításban tesszük közzé. A német eredetiben levő 
rövidítéseket feloldottuk. Az itt közzétett szöveg a kézzel betoldott javítások utáni 
végleges változatot tartalmazza. Amennyiben a módosított rész a gépelt eredeti 
változattól értelmileg eltér, azt a lábjegyzetekben feltüntettük. Ugyancsak a láb
jegyzetekben kaptak helyet a gépelt szöveg melletti kézírásos megjegyzések. A 
szerző által aláhúzással kiemelt részeket ritkított szedéssel jelöltük. Ahol szük
ségesnek látszott, a szöveget magyarázatokkal láttuk el. 

1942 december15 

T á j é k o z t a t ó M a g y a r o r s z á g f e l s z e r e l t s é g i 
é s k a t o n a p o l i t i k a i h e l y z e t é r ő l 

(Borítólap) 

T á j é k o z t a t ó M a g y a r o r s z á g f e l s z e r e l t s é g i 
é s k a t o n a p o l i t i k a i h e l y z e t é r ő l 

A jelenleg folyó világháború kitörésekor Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának vissza
szerzése után éppen hadrendjének felállításán fáradozott, amelynek szervezetét az 1938-ban lefektetett 
Huba hadrendben határozták meg. E haderőnek a felállításához szükséges anyagi eszközök biztosítot
tak voltak és a magyar ipar is erre volt felkészülve. E hadrend felállításának határidejét 1944-re tűzték 
ki.18 

14 HL Tgy. 3297. 
15 A dátum ceruzás kézírással. A fedőlapon kézzel írt, majd kiradírozott ceruzás szöveg olvashatatlan 

maradványa. Nem állapítható meg, hogy a felirat korabeli, vagy később keletkezett. 
16 A tengelyhatalmak - elsősorban Németország - megerősödése megváltoztatta az európai erőviszonyokat. A 

kisantant államok, amelyek korábban a trianoni békeszerződés megsértése esetén katonailag léptek volna fel 
Magyarország ellen, a német nyomástól leginkább fenyegetett Csehszlovákia kezdeményezésére 1937 elején 
tárgyalásokat kezdtek a magyar kormánnyal. Ennek lényege, hogy egy meg nem támadási szerződés fejében 
hajlandók elismerni Magyarország jogát a fegyverkezéshez. A tárgyalásokat 1938. augusztus 29-én a Magyarország 
fegyverkezési egyenjogúságát kimondó bledi egyezmény zárta le. 

17 Az 1938. február 3-i vezetőségi értekezleten ismertetett „Huba" fedőnevű hadrendfejlesztési terv a trianoni 
békeszerződésben engedélyezett 35 000 fős, harckocsik és repülőgépek nélküli hadsereg helyébe egy 21 gyalog-, 2 
lovas- és 2 gépkocsizó dandárból, 1 repülő hadosztályból, 3 hadosztálynyi határvédelmi erőből, valamint megfelelő 
fővezérségközvetlen alakulatból álló, 107 000 fős béke- és 25O0O0 fős hadi létszámú haderő felállítását célozta. A 
hadsereg fejlesztéséhez szükséges 1 milliárd pengőt az 1938. évi XX. te.-ben jóváhagyott 600 milliós egyszeri 
vagyonadó, illetve egy 400 milliós kölcsön kibocsátása fedezte. HL VKF. 9038/Hr. 1. - 1938. Bővebben 1. Dombrády 
Lóránd: A magyar gazdaság és hadfelszerelés 1938-1944., Bp., 1981. 7-17. o. 

18 A Huba hadrend kiépítését három ütemben tervezték. A Huba I-nek nevezett első ütemet, amelynek célja a 
hadsereg mennyiségi fejlesztése volt, 1938 és 1941 áprilisa közt kívánták megvalósítani. A páncélos csapatok és a 
légierő kiépítésére irányuló Huba II. és Huba III. elnevezésű ütemek befejezését csak 1944 tavaszára tervezték. 
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A fent említett fokozatos haderőfejlesztés alapvető vonásai általában a német hadvezetés előtt is 
ismertek, de azért nem tartom szükségtelennek ezeket itt megismételni: 

A hadrend alapegysége a könnyű hadosztály volt, amely 6 z á s z l ó a l j b ó l , 1 
l o v a s s z á z a d b ó l é s 7 ü t e g b ő l állt; gyalogezredenként 6 aknavetővel (8,1 cm) és 6 
páncéltörő ágyúval (37 mm). 

Minden 3 könnyű hadosztályból álló hadtesthez még az alábbi közvetlen csapatok tartoznak: 

1 kerékpáros zászlóalj 2 századdal 
2 közepes üteg 
2 légvédelmi üteg 
1 utászzászlóalj (1. o. vége) 

Minden hadsereg (az alá beosztott hadtesteken kívül - B. A.) az alábbi közvetlen alakulatokkal 
rendelkezik: 

3-4 közepes vagy nehéz üteg, 
légvédelmi ütegek, 
utászalakulatok, 
híradó- és vasútépítő csapatok, valamint egyéb intézetek. 

Ehhez a hadrendhez22tartozott még (mint hadseregköteléken kívüli seregtest - B. A.) a 2 gépko
csizó- és 2 lovasdandárból álló g y o r s h a d t e s t , amely 1941-ben részt vett az Oroszország elleni 
hadjáratban és jelenleg átszervezés alatt áll. Belőle (t. i. a gyorshadtestből - B. A.) 2 
páncéloshadosztály, amelyek közül egy (az 1. páncéloshadosztály2 ) német anyaggal felszerelve már 

19 A szóban forgó magasabbegység eredeti elnevezése gyalogdandár volt. A két gyalogezredből és egy 
tüzérezredből álló dandár mozgósításkor alakult meg oly módon, hogy a dandár békeállományát képező egy 
gyalogezred és egy tüzérosztály tényleges állományából és a bevonuló tartalékosokból felállította a maga 
ikeralakulatát. A dandárokat, „hogy a felajánlott erő tekintélyesebbnek lássék," csak a 2. magyar hadsereg frontra 
küldéséről folyó tárgyalásokon nevezték el könnyű hadosztálynak. Ezt az elnevezést 1942. február 17-én hivatalosan 
is rendszeresítették. 

20 A trianoni Magyarország területe katonai közigazgatásilag hét honvéd kerületre tagolódott. Minden honvéd 
kerületben egy-egy hadtest állomásozott, amelyeket I—VII. számozással jelöltek. A béke hadrend szerint minden 
hadtesthez három gyalogezred és három tüzérosztály tartozott a hadtestközvetlen alakulatokon kívül. Mozgósításkor 
a gyalogezredektől és a tüzérosztályokból alakult meg a már említett ikreződéssel a hadtest három gyalogdandára, 
később könnyű hadosztálya. A felvidéki és az erdélyi területek visszacsatolása után az eredeti hét hadtest mellé -
hasonló szervezéssel - felállították a kassai VIII. és a kolozsvári IX. hadtestet is. 

21 A hadtestek eredeti kerékpáros zászlóaljai a gyorsdandárok 1938. évi felállítása után átkerültek azok 
alárendeltségébe. Csupán a II., V. és a VIII. hadtest állományában maradt egy-egy két századból álló kerékpáros 
zászlóalj. Tervezték ugyan a hadtest kerékpáros zászlóaljak újbóli felállítását, de erre végül is nem került sor. 

22 A Huba hadrend szerint a m. kir. honvédség kilenc hadtestbe, az három hadseregbe tagolódott. Az 1. 
hadsereghez a debreceni VI., a kassai VIII. és a kolozsvári IX. hadtest, a 2. hadsereghez a budapesti I., a 
székesfehérvári II. és a miskolci VII. hadtest, még a 3- hadsereghez a szombathelyi III., a pécsi IV. és a szegedi V. 
hadtest tartozott. 

23 Az 1941. évi hadjárat bebizonyította, hogy az eltérő menetsebességű és teljesítményű gépesített és 
lovasalakulatok nem alkalmazhatók egy seregtesten belül. Ezért 1942. október 1-vel az 1. és 2. lovasdandárt kivették 
az I. gyorshadtest alárendeltségéből és megszervezték belőlük az 1. lovashadosztályt. A lovasalakulatok kiválásával 
egy időben az I. gyorshadtest-parancsnokságból megalakult az I. páncéloshadtest-parancsnokság. A hadtest 
kötelékében a már az 1941 őszén felállított 2. páncélos hadosztályhoz hasonló szervezéssel létrehozták az 1. 
páncélos hadosztályt. Egy páncélos hadosztály egy háromzászlóaljas harckocsiezredből, egy szintén háromzászlóaljas 
gépkocsizó lövészczredből, valamint tüzér- és egyéb hadosztályközvetlen alakulatokból állt. HL Honvédelmi 
Minisztérium (a továbbiakban: HM.) 137 723/eln. 3. b.-1941., 42 000/eln. 1. a. - 1942. 

24 Itt nem egészen pontos a megfogalmazás. A magyar páncélos fegyvernem tervszerű kiépítése során az 1. 
páncélos hadosztály felállítására csak 1942 októberében került sor. Az 1942 tavaszán felállított és júniusban a 
hadműveleti területre irányított, német harckocsianyaggal felszerelt páncélos hadosztály a m. kir. 1. tábori páncélos 
hadosztály elnevezést viselte. Bár gépkocsizó lövészezrede és hadosztályközvetlencinek nagyobb része a később 
felállítandó 1. páncélos hadosztály szervezetszerű részét képezte, az 1. tábori páncélos hadosztály gerincének 
tekinthető, két zászlóaljból álló 30. harckocsiezred csak a kivonuló 2. magyar hadsereg számára ad hoc felállított 
alakulat volt, amelynek semmi köze sem volt a Huba hadrendhez. A németek a kivonuló magyar páncélos 
hadosztály számára 108 darab, a Wchrmachtnál már kivonás alatt álló PzKpfw 38(0 könnyű és 22 darab Pz. IV. FI. 
rövid csövű közepes harckocsit adtak át. E harckocsikat a honvédségnél a közepes, illetve a nehéz kategóriába 
sorolták. 
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valamint a magyar anyaggal"^ felszerelendő páncélos hadosztály (a 2. páncéloshadosztály) még 
felszerelés alatt áll. Ez utóbbi két seregtest felállítása előreláthatólag már 1943 végére befejezést nyer, 
amennyiben az ehhez szükséges g é p k o c s i a n y a g o t be tudjuk szerezni. 

A Huba hadrendhez tartozik még továbbá egy 4 zászlóaljból álló hegyi dandár 
a határvédelmi erők és 
a dunai flottilla. 
Ennek az új magyar hadseregnek a megteremtésére irányuló munka közben lépett be 

Magyarország a háborúba és vett részt seregtestekkel, (a 2. o. vége) elsősorban a gyorshadtesttel 1941 
tavaszán a szerbiai, és az év őszén" az Oroszország elleni hadjáratokban, amelyek során fegyver- és 
gépjármúveszteségeket kellett elszenvednie; különösen a gépkocsiveszteségek érintették érzékenyen 
hadrendünk további kiépítését, mivel ipari lehetőségeink ebből a szempontból a legszűkösebbek. 

Tekintet nélkül a fenti hadjáratokra az 1941. évben tovább folyt a munka a tervezett Huba had
rend megvalósításán és az év végéig a szükséges anyagoknak (fegyverzet, felszerelés és lőszer) mint
egy harmada elkészült, amikor az 1942-es háborús év beköszöntével Magyarország az orosz 
háborúban való jelentősebb részvételre lett felszólítva." így került sor az 5 megszálló hadosztály" 
mellett, amelyek 1941 végén lettek kiszállítva Ukrajnába a 2. h a d s e r e g n e k az ismert erőben 
történt felállítására. 

25 A 2. páncélos hadosztályt 1942 őszétől fokozatosan magyar gyártmányú 40 M. Túrán közepes és 41 M 
Túrán nehéz harckocsikkal szerelték fel Az 1 páncélos hadosztály harckocsiezrede később szintén ilyen 
páncélosokat kapott 

26 A szövegben: „im Herbst dieses Jahres" Magyarország valójában 1941. június 27-től vett részt a Szovjetunió 
elleni habomban. 

27 A gépjárműhelyzetről a vezérkar főnöke a Legfelső Honvédelmi Tanács 1942. október 8-i ülésén így 
nyilatkozott: ,A haderő leglényegesebb hiánya a gépjárművekben jelentkezik. Míg a fejlesztés fegyverzet és 
felszerelés tekintetében az elmúlt évtized alatt szinte ugrásszerű volt, addig a honvédség gépesítése szinte alig haladt. 
A vezetés azzal számolt, hogy a honvédség számára szükséges tehergépkocsikat igénybevétel útján az országos 
készletből biztosíthatja Az országos tehergépkocsi-készlet azonban átfogó motorizálási program hiányában nem 
növekedett a honvédség felszerelésével arányosan, sőt a motorizáláshoz kedvezőtlen légkörben az új beszerzések 
megállottak, a meglevő állomány pedig erősen leromlott A ... hadrend gépjármű-szükséglete csak 60%-ig lesz 
biztosítható, ezért kényszerülve leszünk egyes gépkocsizó alakulatok helyett fogatolt alakulatokat beállítani ...A 
tehergépkocsi, motorkerékpár, sebesültszállító gépkocsi, vontató és műhelygépkocsi hiányok pótlásának időpontja 
teljesen bizonytalan, mert a hazai üzemek páncéljármű- és terepjáró tehergépkocsi-gyártással vannak elfoglalva, a 
külföldi beszerzés lehetősége pedig kilátástalan." HL VKF. 19. szám nélküli/eln. 1 - 1942 

28 Utalás Hitler 1942. január l é n Horthyhoz írt levelére, amelyben a magyar hadseregnek a tavaszi 
hadműveletekben való részvételét kérte. 1942. január 6-án Budapestre érkezett Ribbentrop német külügyminiszter, 
aki a magyar kormánytól az egész honvédség mozgósítását és a frontra küldését követelte. A magyar kormány 
politikai, katonai és gazdasági énekre hivatkozva igyekezett kitérni a teljes hadsereg rendelkezésre bocsátása elől A 
részletek tisztázására Magyarországra érkező Keitel tábornagy, a német Véderő Főparancsnokságának főnöke az 
1942. január 20-22-én folyó tárgyalásokon 3 hadtest - egyenként 3 gyalogdandárral -, a gyorshadtest és egy. hegyi 
dandár átadását kívánta OL Filmtár, Szálasi és társai népbírósági pere 7887 tekercs IX. 163-167 

29 1941 őszén a leváltásra keiülő Kárpát csoport helyébe a magyar hadvezetés 4 megszálló dandárt ígért a 
németeknek A megszálló alakulatok feladata a szállítási útvonalak, vasutak, hidak és objektumok biztosítása, illetve 
katonai közigazgatási feladatok ellátása volt. Ennek megfelelően zömmel idősebb korosztálybeli, rosszul kiképzett 
legénységgel, hiányos szervezettel, gyenge fegyverzettel és minimális tüzérséggel rendelkeztek Az első két megszálló 
dandár, a 124 és a 121 , 1941 októberének első felében rakodott ki Ukrajnában. Ezeket követte a hónap végén, 
ilierve november elején a 105 és a 108. dandár. Mivel a németek további térnyerése kitolta a mögöttes területek 
határait, német részről újabb megszálló dandárokat kértek, ezért 1941 decemberében megkezdődött a 102 dandár 
kiszállítása További megszálló dandárok felállítására ekkor nem került sor, mert az 1942 januári tárgyalásokon 
megállapodás született arról, hogy azt a 3 dandárt, amelyet a németek korábban megszállási célokra igényeltek, 
szintén hadiállományra töltik és a hadműveleti területre induló 2. magyar hadsereg állományába állítják be Csima 
János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmányozásához, HM Központi 
Irattár, Bp , 1961. 107-112. o., OL Filmtár Szálasi és társai népbírósági pere 7887 tekercs IX. 163-167. 

30 Keitel tábornagy és a honvédség vezetői az 1942 januári tárgyalásokon abban állapodtak meg, hogy a 
honvédség egy hadseregnyi erővel - amely 3 hadtestben összefoglalt 9 dandárból, egy páncélos hadosztályból és 
egy repülőcsoportból áll - vesz részt az 1942. évi hadműveletekben. A szervezési adatok szerint a 2 magyar 
hadsereg kivonuló állománya az alábbiak szerint tevődött össze: egy könnyű hadosztály: 13 500 fő, 
hadtestkozvetlenek (csapatok és vonat): 9 000 fő, egy hadtest összesen: 49 500 fő, a páncélos hadosztály 12 500 fő, 
hadseregközvetlenek: 35 000 fő, repülőcsoport: 5 000 fő, az egész 2 magyar hadsereg: 201 000 fő. HL 2. magyar 
hadsereg I c. (anyagi) osztály iratai. Közli: Szatw Péter, a 2. magyar hadsereg III hadtestének részvétele a keleti 
hadszíntér 1942/1943-as hadműveleteiben. HL Tgy. 3319 17. o. 
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Ezt a hadsereget, tekintettel a minden korszerű, sőt a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt orosz 
haderőre, nem küldhettük ki olyan fegyverzettel a harctérre, mint amilyet a H u b a hadrend előírt. 
Megerősítésre volt szüksége (t. i. a 2. magyar hadseregnek - B. A.), amelyet saját erőből nem tudott 
megoldani. Magyar részről sem mennyiségben, de még inkább minőségben nem állt rendelkezésre 
megfelelő, a kor színvonalán levő fegyverzet, (a 3- o. vége) 

Az éppen felállítás alatt álló magyar haderő akkoriban egy olyan hadsereg képét nyújtotta, a m e 
l y e t l e g f e l j e b b m e g s z á l l ó f e l a d a t o k r a lehetett volna alkalmazni. Csak oly módon 
tudott egy tábori hadsereget felállítani, hogy a szükséges fegyvereket, különösen a nehéz gyalogsági 
fegyvereket és felszerelést, az egész haderő állományából vonta el." Természetesen ezáltal honvéd
ségünk visszamaradó részei ezektől a fegyverektől többé-kevésbé meg lettek fosztva. Azonban azok a 
nehézfegyverek, amelyeket rendelkezésre tudtunk bocsájtani," az orosz hadjárat korábbi tapasztalatai 
alapján már elavultak voltak. Már régen nem számítottak nehézfegyvereknek és nem tudták betölteni 
a gyalogság kísérő fegyvereinek szerepét. Ennek következtében feltétlenül szükséges volt valódi ne
hézfegyverekkel való kiegészítés, amely német részről német, belga stb. anyag szállításával történt." 

így német nehézfegyverekkel megerősítve vonult ki 2. hadseregünk 1942 tavaszán az 
Oroszország elleni hadjáratra. 

E hadsereg alapegysége a 6 z á s z l ó a l j b ó l , 1 l o v a s s z á z a d b ó l é s 7 ü t e g b ő l álló 
könnyű hadosztály maradt, 

zászlóaljanként 4 aknavető (8,1 cm) és 4 páncéltörő ágyú (37 mm), 
ezredenként^ mint ezredközvetlenek 8 aknavető (8,1 cm), 8 páncéltörő ágyú (37 vagy 47 mm" 'és 

2 darab 50 mm5 ') és (a 4. o. vége) 
kísérő lövegekként 4 darab 8 cm-es 1918 mintájú tábori ágyú," ' azaz egy fogatolt üteg (voltak a 

gyalogság nehézfegyverei - B. A.). 

31 A tavaszi hadműveletekre kiküldendő hadsereg mozgósításának anyagi előkészítéséről 1942 februárjában 
kiadott rendelet kimondta, hogy a kivonuló alakulatok kellálladékát teljes mértékben fel kell tölteni, a rendelkezésre 
álló hadianyagok közül a hadihasználhatóság szempontjából a legjobbat kell adni, sőt egyes anyagcikkekből - főleg 
ruházatból - a rendszeresített kellálladékon felüli tartalékanyagot is be kell állítani. Megengedték azt is, hogy a 
kijelölt alakulatok kellálladékának gyors feltöltése érdekében M. alakulataiknál rendelkezésre álló hadianyagot is 
igénybe lehet venni. Amennyiben a hadtest a szükséges hadianyagot a saját hatáskörén belül nem tudta biztosítani, 
azt a központi készletekből biztosították. HL HM. 46/M. 6. k. - 1942. 

32 7/31 M. géppuska a gyalogság legtűzerősebb fegyvere, első világháború előtti, vízhűtéses konstrukció. Súlya 
42,2 kg, gyakorlati tCf/gyorsasága 250 lövés/perc, tűzkészültségét 5-10 perc alatt érte el; 20 mm-es 36 M. nehézpuska 
a gyalogos századok páncélelhárító fegyvere, 100 m-en belül 18 mm, 1000 m-en belül 7,5 mm páncél átütésére 
alkalmas-, 37 mm-es 36 M. páncéltörő ágyú a gyalogzászlóaljak- és ezredek páncéltörő fegyvere, korszerű 
harckocsikkal szemben különleges páncélrobbantó gránáttal is csak 250 m távolságon belül volt hatásos; 81 mm-es 
36 M. aknavető a gyalogzászlóaljak- és ezredek kísérő és támogató fegyvere, viszonylag kis űrmérete miatt 
önmagában nem tudott megfelelő tűztámogatást nyújtani. 

33 A németek 1942 júliusáig az alábbi gyalogsági nehézfegyvereket és lövegeket szállították a kivonuló 2. 
magyar hadsereg részére: 171 db 50 mm-es 36 M. gránátvető, 152 db 81 mm-es 34 M. aknavető, 12 db 10,5 cm-es 37 
M. „Göring" könnyű tarack, 39 db 10 cm-es 14/19 M. lengyel könnyű tarack, 54 db 50 mm-es 38 M. német 
páncéltörő ágyú, 245 db 47 mm-es 36 M. belga páncéltörő ágyú és 35 db 37 mm-es 36 M. Skoda páncéltörő ágyú. E 
fegyverek zöme elhasznált zsákmányanyag volt, amelyekre a németek 1942-ben saját hadseregük felszerelésében 
már nem tartottak igényt. HL HM. 18.889/eln. 3. a. - 1942., 18926/eln. 3- a. - 1942., 31 214/eln. 3. a. - 1942., 
479266/3. a. - 1942. Közli: Szabó Péter: i. m. 21. o. 

34 Az 1943-ban megjelent Emlékeztető a tűzfegyverek és harcieszközök alkalmazásához című kiadvány így 
jellemzi a németek által átadott 47 mm-es páncéltörő ágyút: „Belga zsákmányanyag. Nehézkes tűzkészültsége miatt 
csak szükségképpen alkalmazható." 

35 A fenti kiadvány véleménye a német 50 mm-es páncéltörő ágyúról: Páncélkocsikat, harckocsikat 1000 m-től, 
korszerű nehéz harckocsikat (1942-től a szovjetek által leggyakrabban használt T-34 és KV típusú harckocsik - B. 
A.) 500 m-ről leküzdhet, 200 m-ről megsemmisíthet." A Wehrmacht 1941-től fokozatosan áttért a jóval nagyobb 
teljesítményű, 75 mm-es páncéltörő ágyúk használatára. 

36 Az ezred tűzerejének növelésére egy négylöveges kísérő ágyús üteget állítottak be a 2. magyar hadsereggel 
kivonuló gyalogezredek kötelékébe. Az üteget csak hadrendileg osztották be az ezredbe, szervezési állomány 
tekintetében a tüzérséghez tartozott. A löveg típusát illetőleg valószínűleg elírás történt a szövegben, a kísérő ütegek 
lövegei ugyanis 8 cm-es 5/8 M. könnyű tábori ágyúk voltak. 
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A nehézfegyverállomány a Huba hadrendben előírtakhoz képest csaknem megnégyszereződött . 
Mégis egy magyar hadosztály egy német, vagy egy orosz hadosztállyal összehasonlítva nehézfegyverek 
tekintetében jóval gyengébb még akkor is, ha az ember a német hadosztálynál csak két ezredet vesz 
figyelembe.^így például teljesen hiányoznak - a mérleg serpenyőjében igen sokat nyomó - gyalog
ságot kísérő rohamlövegek, a páncélvadász-osztályok, hogy a ködvetőkről ne is beszéljünk. 

Sajnálatos, hogy a „lehetőségekhez képest (a német hadosztályokkal való - B. A.) egy szintre 
hozás", amelyről az 1942 januári budapesti tárgyaláson szó volt, nem valósult meg. 2 

A 2. hadsereg felszerelése után elvileg valamennyi hadosztályunkat a fent bemutatott erőre, illetve 
szervezetre akartuk felhozni. Ezért a magyar ipar teljesítményét addig fokoztuk, amíg a nyersanyag
hiány minden téren érződni nem kezdett. 

A fegyvergyártást a H u b a hadrendhez képest meg kellett legalább háromszoroznunk és a 
szállítási határidőket, amennyire lehetett, előrehoznunk, mivel az idő szorított. Sajnos ehhez a 
körülmények (az 5. o. vége) nem voltak kedvezőek. Iparunk, illetve annak teljesítőképessége nagyon 
szűkös volt és ma is az. Ez abból adódik, hogy a nemesacél gyártáshoz a magyar iparnak csak két 
elektrokohó és két hengermű áll csupán rendelkezésére. Ezen a szűk keresztmetszeten kell átpréselni 
minden acélból készült fegyvert, valamint a páncélokat és a harckocsikat is. 

A magyar iparnak ez a gyengéje akadályozott meg minket abban is, hogy ama felismerés ellenére, 
miszerint nehézfegyvereink már régen nem számítanak igazi nehézfegyvereknek, azok gyártásával fel
hagyjunk, mert az a már megkezdett gyártási folyamatok átrendezését tette volna szükségessé, ami a 
drága idő kiesését vonta volna maga után. Tovább kellett haladnunk tehát a megkezdett úton, azaz 
hagynunk kellett, hogy a megrendelések a régi szólás értelmében, mely szerint „jobb ma egy veréb, 
mint holnap egy túzok", kifussanak. 

37 A fegyverzet kiegészítéséről 1942 elején kiadott rendelkezések értelmében a gyalogzászlóaljak 
nehézfegyver-századai egy-egy géppuskás (3 géppuska), páncéltörő ágyús (2 páncéltörő ágyú) és aknavetős (2 
aknavető) szakasszal gyarapodtak. Az 1941/1942-es hadrendben ezredközvetlenként még csak egy árkászszázad és 
egy távbeszélő szakasz szerepelt. Az ezt követő 1942/43-as hadrendben már egy-egy géppuskás, páncéltörő ágyús és 
aknavetős alosztályt is rendszeresítettek melléjük. A 2. hadsereg hadrendjében pedig az utóbb felsoroltakat század 
szintűvé növelték. Mind a páncéltörő ágyús század, mind az aknavetős század két-két szakasz, az 4 darab páncéltörő 
ágyú, illetve aknavető erősítést kapott. Ugyanszak a gyalogezred nehézfegyvereinek a számát növelte a Honvédelmi 
Minisztérium 1942 februárjában kiadott 2.500/M. 1. b . - 1942. számú rendelete, amely a kivonuló gyalogezredek 
állományába beállított egy könnyű tábori ágyús üteget is. Szabó Péter: i. m. 27-28. o. 

38 A magyar könnyű hadosztály, egy kétezredes német hadosztály és egy kisebb létszámú szovjet 
lövészhadosztály nehézfegyver-állományának összehasonlítása (.Szabó Péter: i. m. 34. o.): 

magyar német szovjet 
géppuska 112 400 •> 

aknavető 40 36 63 
nehéz v. 
páncéltörő puska 38 57 170 
páncéltörő ágyú 40 45 18 
löveg 38 45 36 

39 Harckocsialvázra szerelt páncélozott lövegek, fő feladatuk, hogy a gyalogsági támadással együtthaladva a 
tüzérségi előkészítést túlélt és feléledő ellenállási fészkek leküzdésében közvetlen tűztámogatást nyújtsanak a roham 
utolsó 100 m-ein, ahol a hagyományos tüzérség a saját erők veszélyeztetése nélkül már nem támogathatta a 
támadást. Emellett fontos szerepet kaptak a páncélelhárításban is. 1942-től a német gyaloghadosztályokhoz egy-egy 
rohamtüzérosztályt rendszeresítettek. 

40 A német hadosztályok páncélelhárító alakulata. 1942-ben jellegzetes fegyvere az elavult harckocsik alvázára 
épített nagy teljesítmcnyű páncéltörő ágyú volt. A nyitott küzdőtérben elhelyezett kezelőket csak egy vékony páncél 
mellvéd védte a gyalogsági lövedékek és repeszek ellen. E mozgékony harcjárművek általában tartalékként a 
hadosztályparancsnok közvetlen rendelkezésére álltak, aki szükség esetén gyorsan az ellenséges harckocsik által 
leginkább veszélyeztetett helyekre csoportosíthatta át őket. 

41 Az ellenség vakítására, illetve a saját csapatok leplezésére ködgránátot lövő 10 cm-es 40 M. hátultöltős 
aknavető. A német hadosztályok állományába elméletileg egy-egy ködvető osztály tartozott. 1942-re a ködvetőkhöz 
nagy teljesítményű repeszgránátokat is rendszeresítettek, így a gyalogság közvetlen tűztámogatására is alkalmassá 
váltak. 1942/43- fordulóján a 2. hadsereg gyalogezredeinek kísérő ütegeit akarták a német 10 cm-es 40 M. 
ködvetőkkel felszerelni. A személyzet kiképzése az átadott német vetőkkel 1943 január elején a front mögött meg is 
történt, de a szovjet áttörés miatt rendszerbe állításukra már nem került sor. A vetőket a 2. magyar hadsereg 
hazatérésekor vissza kellett adni a németeknek. Gyakran nevezték ködvetőnek a szintén a Wehrmachtnál 
rendszeresített hatcsövű 10, illene 15 cm-es sorozatvető reaktív aknavetőket is. 

42 Utalás Keitel tábornagy budapesti ígéretére, mely szerint a németek a kivonuló magyar hadosztályokat a 
német hadosztályok színvonalára emelik. OL Filmtár, Szálasi és társai népbírósági pere 7887. tekercs. 
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Különösen érzékeny hiány mutatkozott a 2. hadsereg felszerelése után g y a l o g s á g i p u s k á k 
b a n . Ez a hiány úgy keletkezett, hogy a partizánveszély miatt valamennyi hadtest-, illetve had
seregközvetlen alakulatot (vonatcsapatok, intézetek), amelyek a tervek szerint csak pisztollyal voltak 
felfegyverkezve a rendszeresített puskával kellett felszerelni, éppen úgy, mint a megszálló 
hadosztályok hadtápalakulatait és intézeteit, (a 6. o. vége) 

A puskahiány különösen a kiképzésre van káros hatással. A magyar honvédség eddig csak ne
hézfegyverekkel volt hiányosan kiképezve, mostantól azonban a gyalogsági fegyverekkel való 
kiképzés is csak a legszükségesebb mértékben lehetséges. E kérdésben részünkről semmilyen kiutat 
nem látunk, mert a m a g y a r h a d v e z e t é s n e k s e m m i l y e n s z a b á d p u s k a g y á r t á s i 
k a p a c i t á s n e m á l l r e n d e l k e z é s r e , mivel azt teljesen átengedtük a német hadseregnek. ' 

Hogy mégis valamilyen megoldást találjunk, kértük a német hadvezetést, hogy évi 100 000 
darabos puskagyártó kapacitásunknak legalább egy részét adja vissza. Eddig kisegítésként, visszaszol
gáltatás kötelezettsége mellett 30 000 puskát kaptunk (a németektől - B. Aj. 

Ezen kellett az utolsó két megszálló hadosztály felállításakor a német hadvezetéstől puskákat 
kérnünk." 

Ma az a helyzet, hogy a magyar hadsereg egy világháború közepén c s a k n e m p u s k a 
g y á r t á s n é l k ü l á l l , a m i jó l b i z o n y í t j a f e l s z e r e l t s é g ü n k s z o m o r ú á l 
l a p o t á t . Ilyen körülmények közt el lehet képzelni, hogy fegyverzet tekintetében hogy néznek ki a 
magyar honvédség visszamaradó részei, nem beszélve arról, hogy közben a 2. tábori hadseregnek is 
pótlást kellett küldeni, amely az egész honvédség általános felfegyverzésének gyorsítására irányuló 
törekvéseinket visszavetette, (a 7. o. vége) 

Mivel az eljövendő hadműveleti szakaszban további és sajnos még nagyobb veszteségekre kell 
számítanunk, haderőnk tervezett felfegyverzése az előírt időpontra, azaz 1944 elejére is problematikus 
marad és kérdéses, hogy mikor és milyen mértékben lesz befejezhető. 

Az eddigi tapasztalatok alapján az a benyomás alakult ki, ahhoz, hogy a 2. hadsereget korszerű 
színvonalra emeljük az e g é s z h o n v é d s é g e r ő f o r r á s a i t i g é n y b e k e l l v e n n ü n k . A 
hadszíntéren levő 2. hadseregen kívül egy másik, a mai értelemben vett ütőképes hadsereg felállítása 
teljesen illuzórikusnak látszik, ameddig a keleti hadszíntéren veszteségteljes harcokkal számolhatunk 
és számolnunk is kell. 

Természetesen kiképzésünket a fenti fegyverhelyzet minden szempontból rendkívül hátrányosan 
érinti. A magyar haderő általános képzettségi fokánál figyelembe kell venni továbbá, hogy a kiképzést 
a békeszerződés nyomása alatt csak a legnagyobb nehézségek mellett végezhettük. Ameddig az 
úgynevezett kisantant fennállt, a magyar honvédség minden megmozdulását a legnagyobb gyanakvás
sal kísérte. Ilyen körülmények közt egy tervszerű és alapos kiképzés vagy felfegyverkezés kizárt volt. 
fa 8. o. vége) 

Csak amikor a Német Birodalom nagyszerű felemelkedése következtében a nemzetközi erőviszo
nyok megváltoztak - tehát 1936-tól -, foghattunk alaposabb és tervszerűbb kiképzéshez. F o k o z a 
t o s a n ' b e v e z e t t ü k a k é t é v e s s z o l g á l a t i i d ő t és megkezdtük az addig kiképzetlen el
maradt korosztályok kiképzését. Ettől az időponttól korszerűsítettük és alakítottuk át fegyver- és 
lőszerkészletüket, valamint e k k o r k e z d ő d ö t t e g y új g y a l o g s á g i p u s k a 
g y á r t á s a . 

A rövid idő, továbbá a fegyverzet, a kiképzési eszközök, az öltözet és a kiképző személyzet 
(tisztek, tiszthelyettesek) hiánya nem tették lehetővé az átfogó munkát. Teljes emberanyagunk 
kiképzése azonban még gyorsított ütemben sem sikerült, most is vannak korosztályok, amelyeket még 
nem tudtunk kiképezni. Ehhez jön még, mint nehezítő körülmény a visszatért területek hadkötelese-

t3 A szöveg mellett ceruzával: „Leállítani!" 1911 ig Németország a magyar ipartól 100 darab légvédelmi gépágyúi 
ezekhez 1 millió gránátot, közel 1 millió gránátgyújtót, 1 i iOO könnyű géppuskát. 50 000 pisztolyt és 60 000 puskát 
rendelt. 1942-től fokozott ütemben folytak Németország számára a hadianyagszállítások. A német hadsereg számára 
lekötött ipari kapacitással a magyar hadvezetés nem számolhatott, azt a Németországnak végzett, ha tetszik 
kényszerű szolgáltatásnak tekintette. A Németországnak végzett ipari tevékenységről 1. részletesebben Dombrády 
Lóránd: A magyar gazdaság és hadfelszerelés 1938-1944., Bp.. 1981. 66-76. o 

ti 1942 végén újabb két megszálló hadosztály Ukrajnába küldéséről született határozat. Az 1 és a 201 könnyű 
hadosztály 1943- január 5. és 30. közt érkezett a megszállt területre. Valószínűleg ezek felszerelésére utal 
Szombathelyi vezérezredes. Csima: i. m. 1.31. o. 

45 Már 19-12 januárjában elvi intézkedést hoztak a hadműveletekben résztvevő alakulatok 
hadianyagveszteségeinek pótlásáról, amelyek központi tartalékok hiányában a Huba hadrend megrendeléseiből való 
elvonással kell fedezni. Kzért sürgették a szállítási határidők előrehozatalát. 111. HM. 2.3 M. 6. k. - 19(2. 

46 A 35 M. ismétlőpuska, a 95 31 M- hegyes töltény lövésére átalakított Mannlicher-puska Magyarországon 
gyártott, forgó zárfejes változata. 
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inek átképzése. Sajnos ennek a legénységnek egy részét megbízhatatlansága miatt csak kis 
százalékban lehet a harcoló alakulatokhoz beosztani. 

A tömeges kiképzés mellen a kiképzés minőségét nem tudtuk a kornak megfelelő színvonalra 
hozni sem a legénységnél, sem a vezetésnél, (a 9. o. vége) 

Sajnos a gyorsított kiképzés következményei 1942 nyarán a 2. hadseregnek az orosz hadszíntéren 
vívott ütközeteiben és csatáiban nagyon hátrányosan mutatkoztak meg. Ehhez jött az is, hogy a német 
részről kiutalt fegyvereket csapataink túl későn, röviddel a kiszállítás előtt kapták meg, így ezekre a 
kiképzés nem történhetett meg. Ennek következtében sem a katona, sem a parancsnok n e m 
b í z o t t ezekben az ismeretlen fegyverekben. A nehézfegyvereknek ez a magyar hadseregben so
hasem látott tömege, amelyről álmodni sem mertünk, a megfelelő gyakorlati képzés hiányában csak
nem agyonnyomta a zászlóaljparancsnokokat. Ha az egyszerű katona nem bízott az általa nem ismert 
fegyverben, úgy a parancsnok, különösen a zászlóaljparancsnok, kellő gyakorlat nélkül nem tudta al
kalmazni a nagyszámú gyalogsági nehézfegyvert. A szorgos elméleti kiképzés ellenére sem lehetett 
elérni, hogy az emberek a gyakorlatban ezeket a fegyvereket hozzáértéssel és szakszerűen használják. 

Most, a 2. hadsereg kiszállítása után a kiképzés terén továbbra is problémák előtt állunk. Vannak 
póttestek, ahol a s z ü k s é g e s p u s k á k n a k c s a k 2 5%-a áll rendelkezésre. 1000 emberre 
pedig c s a k 1-2 a k n a v e t ő é s u g y a n a n n y i p á n c é l t ö r ő á g y ú j u t . Természetesen 
csak 8,1 cm-es aknavető és 37 mm-es páncéltörő ágyú. Csak most kapunk majd (10. o. vége) a német 
hadvezetéstől kiképzési célokra 6 darab 75 mm-es páncéltörő ágyút.5 Ezekkel az elavult fegyverekkel 
(a 37 mm-es páncéltörő ágyúkra utal - B. A.) az újoncokat képezzük majd ki, valamint azok a póttar
talékosok,' akik eddig csak nyolchetes kiképzésben részesültek, kapnak majd utánképzést, hogy a 
korszerű követelményeknek valamelyest megfeleljenek. 

Emellett mind a pótalakulatoknál, mind a csapattesteknél nyomasztó r u h a h i á n y é r e z h e t ő . 
Néhány helyen az emberek polgári ruhában vonulnak ki gyakorlatra. Az ágyneműhiányra jellemző, 
hogy helyenként minden két emberre csak egy takaró jut. amellyel az egyik takaródzik, a köpenyét 
pedig kölcsön adja a bajtársának, hogy az két köpennyel takaródzhasson. A lábbelik hiánya is nagyon 
kellemetlenül érezteti hatását, ugyanis a bakancsok legnagyobb része javításra szorul vagy teljesen 
hiányzik. Nemrégen 250 000 pár bakancsot küldtünk ki utánpótlásként a 2. hadseregnek, hogy min-

. den embernek legyen tartalékbakancsa. Hogy a fenti körülmények milyen hátrányosan érintik a 
kiképzést nem kíván további magyarázatot. 

Az orosz harctérre nem küldhetünk kiképzetlen, vagy hiányosan kiképzett embereket. A 2. had
sereg felállításakor és annak pótalakulatainál is a legjobban kiképzett legénységet vettük 
igénybe.5 minden ember 42 év alatti és (a 11. o. vége) egy- vagy kétéves szolgálattal rendelkezik, de 
legalább féléves szolgálati időt tudhat maga mögött. Ez legénységi állományunknak mintegy 35%-át 
teszi ki. 

47 A Felvidék, a Kárpálalja, Erdély és a Délvidék részeinek visszacsatolása után a csehszlovák, a román és a 
jugoszláv hadseregben szolgált hadköteleseket soron kívül behívták, hogy a magyar vezényleti nyelvre és a 
honvédség által használt fegyverekre átképezzék őket. Ez további erőket vont el az amúgy is szűkös kiképző 
személyzetből. 

48 Eredetileg a szöveg az összes átképzett - főleg nemzetiségi - legénységet megbízhatatlannak nevezi: „Diese 
Mannschaft wegen seiner Unverlässigkeit..." 

49 A nemzetiségiek katonai szolgálatát 1942-ben szabályozták véglegesen. A honvédség 1942/1943. évi 
szervezéséről kiadott rendelet kimondta, hogy a honvédség úgynevezett védett alakulatainál - határvédelmi erők. 
erődalakulatok, légierő, ejtőernyős- és híradócsapatok, valamint páncélos-, gépkocsizó lövész- és huszáralakulatok -
nemzetiségi sorlegénység egyáltalán nem maradhat szolgálatban, míg a nem védett alakulatoknál a fegyveres 
szolgálatot teljesítő legénységnek legfeljebb a 20%-a állhat megbízható nemzetiségiekből. A többi szlovák, ruszin, 
román, szerb és horvát hadköteles munkaszolgálattal tesz eleget hadkötelezettségének. HL HM. 42.000 ein. 1. a. -
1942. 

50 L. a 33- számú lábjegyzetet. 
51 75 mm-es 40 M. német páncéltörő ágyú, amelyet 1941 végétől rendszeresítettek a Wehrmachtnál. 

Kifejlesztését az tetie szükségessé, hogy az 50 mm-es és az annál kisebb űrméretű páncéltörő fegyverek nem voltak 
elég hatásosak a legújabb szovjet harckocsikkal szemben. 

52 Az olyan hadköteleseket nevezték így, akik a trianoni békeszerződésnek a honvédség létszámát korlátozó 
rendelkezései miatt tényleges katonai szolgálatot nem teljesíthettek, csupán nyolchetes gyalogsági alapkiképzésben 
részesültek. 

53 Egyes kutatók véleménye szerint a magyar hadvezetés a 2. magyar hadsereg felállításakor arra törekedett, 
hogy a mozgósítás minél kisebb mértékben érintse a honvédség szempontjából legértékesebb korosztályokat. Ennek 
meg megfelelően a hadszíntérre kivonuló, tényleges szolgálatát teljesítő sorállomány nem haladta meg az egész 
honvédség sorállományának 20%-át. A mozgósított alakulatok az érvényes hadrend szerinti tartalékállományuknak 
csak a felét vehették igénybe. A fennmaradó hányadot alig háromhónapos kiképzésben részesült póttartalékosokból 
állították össze. Dombrády-. A magyar gazdaság... i. m. 105. o. 
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Miután a legjobban kiképzett fiatalabb évfolyamokat igénybe vettük, kiegészítésre csak a 8 hetes 
kiképzésben részesültek, illetve az idősebb korosztályok maradnak, amelyek egy korszerű háborúban 
alig használhatóak; a legénységi állomány tekintetében a fentiek alapján megállapíthatom, ahhoz, 
hogy a 2. hadsereget súlyos veszteségei ellenére is hadra fogható színvonalon tartsuk, az e g é s z 
h á t o r s z á g t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t i g é n y b e k e l l v e n n ü n k . ' K ü l ö n ö s e n a 
t i s z t e k é s t i s z t h e l y e t t e s e k p ó t l á s a ü t k ö z i k n a g y n e h é z s é g e k b e a n n a k 
e l l e n é r e , h o g y e z e k k é p z é s é t m i n d e n e s z k ö z z e l s i e t t e t j ü k . 

Semmilyen körülmények közt sem gondolhatunk arra, hogy a 2. hadseregen kívül további 
ü t ő k é p e s k o r s z e r ű s e r e g t e s t e k e t á l l í t s u n k f e l . Figyelembe véve kiképzési- és 
fegyverzeti helyzetünket és tekintettel tábori hadseregünk és a megszálló erők utánpótlási igényeire, 
itthon csak olyan alakulatokat állíthatunk fel, amelyek csak olyan ellenség ellen tudnának harcolni, 
amely a korszerű k é p z e t t s é g , f e l s z e r e l t s é g é s f e g y v e r z e t t e k i n t e t é b e n é p 
p e n o l y a n e l m a r a d o t t , m i n t m i . 

Ilyen körülmények közt nem lehet számszerűleg megmondani, hogy mikor (12. o. vége) és hány 
seregtestet~° tudunk felállítani. Ha a 2. hadseregnél nagyobb veszteségek következnének bé^ vagy ha 
az ellenséges repülők hadiipari üzemeinket és vállalatainkat tartósan bombáznák, haderőnk tervezett 
felszerelése felettébb kérdésessé válik. 

A terv, mint azt fent említettem az, hogy 1944 elejére h a d e r ő n k i t t h o n m a r a d t r é s z e i t 
k i k é p z é s é s f e l s z e r e l t s é g t e k i n t e t é b e n a 2. h a d s e r e g s z i n t j é r e e m e l j ü k . 
Ehhez mindenekelőtt az alakulatok rendezése szükséges, amely már folyamatban van. A megszálló 
hadosztályok, majd a 2. hadsereg felállítása után a csapatok mind kint (a hadműveleti területen - B. 
A.), mind itthon szervezetileg heterogén zászlóaljakból és ütegekből állnak. Ugyanis akkor (a meg
szálló erők, illetve a 2. hadsereg felállításakor - B. A.) amennyire lehetséges volt az egész országot 
egyenlő arányban akartuk megterhelni, hogy a mezőgazdasági munkák nehogy kárt szenvedjenek. 

Hadrendünkkel kapcsolatban még az alábbiakat szeretném megjegyezni: 
Már az első oroszországi harcokban kidomborodott és a későbbi Don menti csatákban bizonyossá 

vált, hogy a 6 zászlóaljas és 7 üteges hadosztálytípus, azaz az úgynevezett „könnyű hadosztály" az 
orosz hadszíntér követelményeinek, sőt általában az önálló hadműveletek végrehajtására szóba jövő 
seregtestekkel szemben támasztott követelményeknek nem felel meg. Ezért azon a nézeten vagyok (a 
13- o. vége), hogy amint a körülmények megengedik a magyar honvédséget rendes, azaz 9 
zászlóaljból és legalább 9, sőt ha lehet 12 ütegből álló hadosztályokká szervezzük át.' 

54 A 2. magyar hadsereg személyi veszteségeinek pótlásáról Szombathelyi vezérezredes a Legfelsőbb 
Honvédelmi Tanács 1942. október 8-i ülésén így nyilatkozott: „A 2. hadsereg ütőképességének biztosítása érdekében 
feltétlenül szükséges a személyi veszteségek pótlása. Az anyaországi helyzet mérlegelésével a pótlás nagyságát csak 
a legszükségesebb mérvben, azonban a hadsereg ütőképességét lényegesen még nem befolyásoló legkisebb 
számban igyekeztem megállapítani. Ezt a megfontolást alapul véve javaslatot tettem a I lonvédelmi Miniszter Úrnak 
az október végéig még várható veszteségeket is beszámítva, tehát összesen 1 350 fő tiszti és 37 000 fő legénységi 
veszteség 55%-ának, azaz 650 fő tisztnek és 20 000 fő legénységnek mielőbb való kiküldésére. E pótlás kiküldésére 
a legfelsőbb jóváhagyást mielőbb meg kell kapnom, különben a pótlás - amelynek a harctéren még átképzésen kell 
átesnie - túl későn kerül az arcvonalba." A vezérkar főnöke egyébként ekkor még nem számolt nagyobb 
veszteségekkel a tél folyamán. így tavasszal a kisebb arányú pótlásokat az 1942 őszén bevonult újoncokkal kívánta 
megoldani. HL VKF. 19 szn. ein. 1. - 1942. A vkf. 1942. okt. 8-i beszéde. 

55 Az eredeti szövegben: „Operationseinheit", azaz önálló hadművelet végrehajtására alkalmas magasabbegység, 
korabeli szóhasználattal seregtest. A legkisebb seregtestnek tekintett alakulat a dandár, illetve a hadosztály volt. 

56 A 2. hadsereg felállításakor a Minisztertanács kívánsága az volt, hogy a mozgósításra kerülő három hadtest 
alakulatainak személyi állományát ne csak a hadtestek illetékességi területéről, hanem az egész országból 
egyenletesen arányban hívják be. így egy, a hadrendben nem szereplő, egy feladat végrehajtására összeállított 
hadsereg frontra küldésére kerüli sor. A kivonuló hadseregbe beosztott III., IV. és VII. hadtest közül hadrendileg 
csak az utóbbi tartozott a 2. hadsereg kötelékébe. A mozgósított hadtestek 3-3 hadosztályából csak 2-2 volt saját, 
harmadik hadosztályukat az itthon maradó hadtestektől kapták A kivonuló gyalogezredek zászlóaljai közül legalább 
egy gyakran szintén idegen ezredbeli volt. Előfordult az is, hogy egy ezredtörzs, mint például az 52. gyalogezredé 
három idegen zászlóaljat kapott, A 2. hadsereg felépítéséről 1. bővebben Szabó Péter: i. m. 15., 24-27. o. A megszálló 
dandárok, illetve hadosztályok összeállítása is hasonló elgondolások alapján történt, csak 1943-ban egy nagy 
átcsoportosítás után kapták vissza a megszálló erők ezredei eredeti zászlóaljaikat. 

57 Az átszervezés az 19'i3/ 19'ïl. szervezési évben megtörtént. A honvédség 27 könnyű hadosztályából 8 
háromezredes gyaloghadosztályt állítottak fel, hadosztályonként 4 tüzérosztállyal, azaz 12 üteggel. A 
gyaloghadosztályok sorezredeinek gyengébben felszerelt ikeralakulataiból 8 úgynevezett tartalék hadosztályt 
szerveztek, szintén 3 gyalogezreddel, de csak 9 tüzériiteggel. A 27. könnyű hadosztály kétezredes seregtest maradt. 
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A fent jelzett időpontra (1944 tavaszára - B. A.) szeretnénk p á n c é l o s - és 
l o v a s h a d o s z t á l y u n k á t f e l á l l í t a n i , " a h e g y i d a n d á r t á t f e g y v e r e z n i . En
n e k , v a l a m i n t e g y é b s z e r v e z é s i c é l o k e l é r é s é n e k é r d e k é b e n k é n y t e l e 
n e k v a g y u n k I. h a d t e s t ü n k e t f o k o z a t o s a n i g é n y b e v e n n i é s v é g ü l m e g 
s z ü n t e t n i . 

L é g i e r ő n k gyenge felszereltségét nem akarom ecsetelni,^ men az a német hadvezetés előtt is 
nagyon jól ismert. Hogy az év végére felépülő repülőgépgyár' átadásával ezen a téren javulás 
várható, szintén tudott. 

Sajnos l é g e l h á r í t á s u n k , elsősorban a repülőgépek hiánya miatt, t e l j e s e n 
e l é g t e l e n . Továbbá légvédelmi tüzérségünk egy része kis űrmérete,' éjszakai légelhárításunk 
pedig a fényszórók, az éjszakai vadászok, valamint az éjszakai irányító berendezések hiánya miatt 
nem áll a helyzet magaslatán. Ezek következtében légvédelmünk a modern repülőgépekkel és az 
éjszakai légitámadásokkal szemben hatástalan, ami adott esetben (rendszeres bombatámadások esetén 
- B. A.) az ipar teljesítményére igen súlyos és hátrányos hatással lenne, (a 14. o. cége) 

Vigasztalan g é p j á r m ű á l l o m á n y u n k helyzete is. A tehergépkocsik, motorkerékpárok és 
vontatók (a hadrendben feltüntetett - B. A.) kellálladékkal szemben 80%-os hiányt mutatnak. A fenti 
hiányok utángyártással való megszüntetésére alig van remény, mivel hazai iparunk a szükségletek 
csak egy kis töredékének, és csak egyes járműfajták előállítására képes, a Németországból megrendelt 
anyagok szállítása pedig teljesen bizonytalan. 

íme ez jelenlegi helyzetünk, ami a számok és az alakulatok mennyisége ugyan nem mutatnak be 
tökéletesen, de mégis bepillantást engednek azokba az elnyomatás éveiből eredő nehézségekbe, ame
lyekkel a magyar honvédség még ma is küzd. s amelyek legyőzése elsősorban iparunk 
teljesítőképességétől és a gazdasági helyzettől függ. 

Ilyen körülmények közt M a g y a r o r s z á g egy k ü l ö n h á b o r ú r a , amelyről oly szívesen 
beszélnek'" nem is gondolhat. Mi nem akarunk senkit megtámadni. Egyáltalán nem gondolunk erre. 
Elég teendőnk van avval, hogy kiszélesedett határaink közi berendezkedjünk. 

58 1944 tavaszára az 1 lovashadosztály és a 2 páncélos hadosztály a hadrendben előírt létszámmal és 
felszereltséggel hadra készen állt. Az 1 páncélos hadosztály felszerelése teljes erővel folyt, de a hadrend szerinti 
feltöltöttségét 1944 augusztusáig nem érte el 

59 1942 ben a m kit Légierő állomanyában az alábbi elavultnak tekinthető, főleg olasz eredetű harci gépek 
voltak, vadász: Reggiane Re-2000 ..Héja' bombázó Caproni Ca 135. kozelfelderítő Heinkel He-46 és \VM 21 
„Sólyom", távolfelderítő. Heinkel He-70K és Heinkel He-111 A magyar légierő a földi csapatok közvetlen 
támogatására alkalmas géptípussal egyáltalán nem rendelkezett A magvai honi és kivonuló vadászerők standard 
gépe, a „Héja" két 12,7 mm-es géppuskájával, gyenge védettségével és nem a legjobb repülési tulajdonságaival 
alkalmatlan volt a szövetségesek nagy magasságban repülő. 6-10 géppuskával védett, vadászoktól kísért stratégiai 
bombázói leküzdésére A magyar légierő gépei a keleti fronton sem feleltek meg a követelményeknek, ezért 
Szombathelyi vezérezredes 1942 őszén a német főhadiszálláson tett látogatása alkalmával a folyamatban levő magyar 
repu lésfejlesztési lenektől függetlenül a ..magyar légierők sürgős kifejlesztésére és tavasszal az orosz hadműveleti 
területen való alkalmazására" 2 vadász-. 1 zuhanóbombázó-. 1 bombázó és 1 közel . illetve távolfelderítő-század 
anyagát kérte a németek il 1943 tavaszán és nyarán a fronton levő magyar repülők 2 századnyi modern 
Messerschmitt Me- 109F vadászt. 1 század Junkers Iu-87D zuhanóbombázót. 1 század Junkers ÏU-88A bombázót. 1 
század Junkers (U-88D tá vol felderítő! és 1 század Focke Wulf Fw-189 kozelfelderítő! kaptak Az 19421943 ban a 
fronton levő magyar repülőalakulatokra vonatkozólag lásd bővebben .1/ Szalxi Miklós Az 1 repülőcsoport harcai 
1942-ben. HK 4/1985.. .1/. Szalx) Miklós: A m kir 2. repülődandár harci alkalmazása 1943 ban HK 1198" . Winkler 
Ixiszló. A magyar repülés története. HL Tgy 3327 

60 Utalás az 1941 június 6-án aláírt német-magyar repulőgépgyártási szerződésre A megállapodás 900-900 
darab Messerschmitt Me-109F vadász és Messerschmitt Me-210 romboló, illetve 4298 ezekhez szükséges DB-605 
repülőgépmotor gyártásáról szólt A tervezet szerint a rombolókból 280. a vadászokból 240 és a motorokból 1066 
darab volt a magyar részesedés A repulősárkányok gyártásával a Weiss Manfréd gyár beruházásával a 
Szigetszentmiklóson létesítendő Dunai Repülőgépgyárat, illene a jelentősen kibővítendő győri Magvai Waggon és 
Gépgyárat bízták meg A motorok gyártása a Weiss Manfréd Repülőgép és Motorgyár feladata let! A 
sorozatgyártásnak a tervek szerint 1943 tavaszán kellett megindulnia és az év végéig felfutnia. L bővebben 
IkiDihrciciy A magyar gazdaság... i m 81-88 o . Konus Lajos: A Dunai Repülőgépgyár Rt története Vzemlörténeli 
füzetek. 11 Budapest. 1985 

61 A magyar légvédelmi alakulatok fegyverei közül a 40 mm-es 36 M légvédelmi gépágyai 3000 m-es hatásos 
lőtávolsága val főleg a csapatlégvédelem eszköze volt A honi légvédelem gerincét képező 8 cm-es 29 M légvédelmi 
ágyú űrméretét tekintve nagyjából megfelelt a kaiegóriájába tartozó német, illetve szovjet légvédelmi ágyúknak (8.8 
cm, ill 8,5 cm), azonban 6 km-ig hatásos magassági tűzhatásával a kitűnő magyar lőelemképző eljárás ellenére sem 
volt mindig veszélyes a gyakran 6 km-nél magasabb repülő szövetséges bombázókra 

62 Utalás Románia azon vádjaira, hogy Magyarország azért nem vesz részt teljes haderejével a szovjet elleni 
háborúban, mert Dél Erdély lerohanására készül 
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De mi kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy m i n k e t t á m a d n a k m e g mégpedig délkeletről, a 
Balkán felől. Ebben az esetben minden rendelkezésünkre álló fegyverrel harcolni fogunk. A leggyat-
rább fegyver sem marad akkor felhasználatlanul és a legrosszabb fegyvert sem hagyjuk majd parlagon 
heverni. Nem akarjuk, hogy (a 15- o. vége) 1918 visszatérjen, amikor egy ellenséges világ közepén el
dobtuk a fegyvert. 

A fentiek alapján a következőképpen ítélem meg a helyzetet: 
Az ellenséges hatalmak, név szerint az angolok és az amerikaiak olyan helyzetben vannak, hogy 

Egyiptomban és a Közel-Kelet térségében fokozatosan jelentős erőket gyülekeztethetnek. Arra 
számítok, hogy a térségben tavaszig elegendő haderő gyűlik össze ahhoz, hogy a tengelyhatalmak el
len új frontot nyissanak. Az új hadműveleti terület véleményem szerint a B a l k á n lesz. Hogy Török
országgal együttműködve, vagy Törökországon át vonulnak, vagy tengeri szállítással Törökország 
mellett szállnak partra, az különböző tényezőktől, nevezetesen a szükséges hajótértől függ; ugyanúgy 
a partraszállás helye is. Mivel az angolok szívesen nyúlnak vissza korábbi sémákhoz, feltételezem, 
hogy a partraszállás helyét ismét Szalonikinél, vagy Szaloniki térségében kell keresnünk, természete
sen csak akkor, ha a szükséges hajótér rendelkezésükre áll. 

Megítélésem szerint (a szövetségesek - B. A.) a Balkánon a következő helyzetet találják majd: 
1. Egy velük szemben barátságos Görögországot, amely a tengelyhatalmakkal szemben abszolút 

ellenséges érzelmű, bár pillanatnyilag még nem tehet ellenük semmit. 
2. Egy belülről megosztott Bulgáriát, amely ha nem is angolszász orientációjú, de mint szláv, 

oroszbarát és kommunizmussal fertőzött, ezért Oroszország ellen nem harcolna, (a 16. o. vége) 
3- Románia magatartására most nem szeretnék kitérni. Azonban rá kell mutatnom, hogy az angol

szász hatalmakkal szemben mindig is fennálló szimpátiája még most is teljes mértékben megvan. Min
denesetre úgy vélem, hogy Anglia vagy Amerika ellen nem, vagy csak alig harcolnának, mint ahogy a 
szerbek ellen sem, legfeljebb Bulgária ellen. Egyébként ami propagandájukat illeti, nem csak ellenünk 
irányul. 

4. Horvátország nagy belső nehézségekkel küzd, politikailag abszolút nem egységes és katonailag 
sem konszolidált. 

5. Olaszország haderejét és figyelmét a (számára — B. A.) életfontosságú Földközi-tengeri térség 
köti le. Egyébként is a balkáni hadszíntérhez szükséges keménység hiányzik az amúgy nagyszerű 
olasz hadseregből. 

A fenti helyzet következtében a háború egy partraszállás után hamarosan határaink előtt állhat, 
pontosan úgy, ahogy ez 1918-ban történt. Annál is inkább, mert most létezik egy olyan aktív tényező, 
amely a háború folyását meggyorsíthatja és ez a Mihajlovics ' vezette szerbség. Bár Mihajlovicsnak 
hadműveleti értelemben vett katonai ereje nincs, de mindazonáltal olyan helyzetben van, hogy harcol
hat és kétes - s ilyen kétségből a Balkánon túl sok van -, hogy kivel tart. 

Ha Törökország együttműködik,1" minden kétség gyorsan eloszlana, különösen az, ami Bulgáriát 
illeti, (a 1 7. o. vége) 

Egy szóval Délkelet-Európában n y i t v a á l l e g y k a p u , amelynek elreteszelésére egy 
keleten mért győzelmes csapás nem elegendő, jóllehet a keleti front tartása a további sikeres had
viselés sine qua non-ja. 

Arra számítok, hogy tavasszal az ellenség megjelenik ebben a nyitott kapuban. Ezzel a háború 
közvetlenül déli határainkhoz ér és kénytelenek leszünk itt is harcolni. Evvel a harccal kapcsolatban 
nincsenek illúzióink. A Balkánon Bulgáriától eltekintve nincsenek barátaink, csak ellenségeink. A szer
bek, a románok ellenségesen állnak velünk szemben, és az angoloktól és az amerikaiaktól sincs mit 
remélnünk. Magyarország egyetlen lehetősége a tengelyhatalmak oldalán való kitartásban van. 

Hogy tavasszal Magyarországon milyen haderő állhat rendelkezésre, ez az a kérdés, amelynek 
tisztázása a német vezérkarnak is a legnagyobb érdeke. A fentiekben ezért adtam képet felszereltségi 
helyzetünkről. Ebből kitűnik, hogy a legkedvezőbb esetben is alig lesz valamink, különösen akkor, ha 
keleten veszteségteljes harcok lesznek és ha hadiipari berendezéseink ellen tartós légitámadásokat in
téznek. 

63 Mihajlovic, Dmgojub (Drazsa) (lbanyica. 1893 01. 27 - Belgrád, 1946. 07. 17.) jugoszláv tábornok. 
Jugoszlávia német lerohanása után 19-11 májusától a szerb nacionalista fegyveres ellenállás, a csetnik mozgalom 
vezére. 1942. 01. 12-től a londoni jugoszláv emigránskormány hadügyminisztere. Mihajlovic csetnikjei harcban álltak 
a Tito vezetése alatt álló kommunista partizánokkal is, ezen fegyverszünetet kötött a németekkel. Tekintélye mind 
otthon, mind külföldön csökkent. A szövetségesek, akik egyre inkább Tito partizánjait támogatták 19-t4 májusában 
lemondatták miniszterségéről. Jugoszlávia felszabadulása után illegalitásba ment. 1946 márciusában elfogták, halálra 
ítélték és kivégezték. 

64 ..Wenn die Türkei mittut... A szövegből nem derül ki pontosan, hogy Törökország részéről a 
szövetségesekkel vagy a tengelyhatalmakkal való együttműködésre gondol a szerző. Valószínűleg az előbbiről van 
szó. 
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Talán nem ez a megfelelő alkalom - amikor Németország maga is súlyos harcot vív -. hogy 
Magyarország támogatásának gondolatát lehessem. Mégis felmerül a kérdés, vajon nem érdeke-e a 
Német (a 18. o. vége) Birodalomnak is, ha Délkelet-Európának ebben a nyitott kapujában tavasszal 
egy erős, vagy legalábbis egy e r ő s e b b M a g y a r o r s z á g állna. Ehhez azonban erőket kéne átc
soportosítani hozzánk, hogy mi közös érdekeink - amelyekkel mi. magyarok és németek sorsszerűén 
össze vagyunk kötve - biztos támaszaként állhassunk. Mindig hittem és minél tovább tart a háború, 
annál jobban meg vagyok róla győződve, hogy ennek a háborúnak a végén, miként 1918-ban is. csak 
a magyar és a német katona harcol majd m e g b í z h a t ó a n . Ebben a meggyőződésben és a német, 
valamint a magyar katonába vetett s/ilard hitlx>n úgy vélem, hogy a balkáni veszélyt is megszüntethet
jük, amennyiben azt kellő időben és kellő egyetértéssel kezeljük. 
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SZEMLE 

KEDVES GYULA 

A SZABADSÁGHARC HADSEREGE 
I. A LOVASSÁG 

(Sygnatura Kiadó, ,,Fegyvert s vitézt éneklek", Budapest, 1992. 64 o.) 

Bármilyen gazdag is az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc történeti irodalma, e korszak 
historiográfiájának még mindig több az 
adóssága, mint a feldolgozott témák száma. E 
történeti irodalom nagyobb része ugyanis inkább 
az irodalom, mint a történetírás műfajához tar
tozik, s a közelmúlt történetíróinak egy része is 
hajlamos volt regényíróként, s nem történészként 
kezelni a történeti források adatait. 

Különösen sok az adóssága a szabadságharc 
hadtörténészeinek, amin igazából nem is 
csodálkozhatunk. Hiszen a politikai történet, 
vagy a helytörténet forrásainak tekintélyes része 
már 18Ó7 után hozzáférhető volt, s a hivatásukat 
komolyan vevő történészek éltek is a ku
tathatóság lehetőségével. A katonai iratanvag leg
nagyobb része azonban 1849 után Bécsbe került, 
s zárva maradt a magyar kutatók elől egészen a 
Monarchia összeomlásáig. Márpedig a 
hadtörténetíráshoz nemcsak a saját, hanem az el
lenséges oldal adatainak ismerete is szükséges, s 
az elsődleges források hiányában az 18-49-1918 
közötti időszak hadtörténészei nagyobbrészt a 
hivatalos munkákból és emlékiratokból, illetve 
egymás köteteiből kompilálták újabb és újabb, 
de semmivel sem megbízhatóbb összefoglalóikat. 
A bécsi levéltárak megnyílása, majd az anyag 
egy részének hazakerülése óta eltelt hét évtized-
ben sem sokat sikerült ebből az óriási adósság
ból törleszteni: hiszen a hadjáratok, csaták és üt
közetek többségéről még mindig nem 
rendelkezünk levéltári kutatásokon alapuló fel
dolgozásokkal De nem állunk jobban az alaku
lat- és seregtest történetekkel sem. 

A Militaria Modell Magazin különkiadásaként 
nemrég megindult, a magyar történelem hadsere
geinek törtenetét tárgyaló sorozatban, második 
alsorozatkent. a szabadságharc hadseregét bemu
tató kötetek első darabját tarthatja most kezében 
az olvasó. Ez a kötet, a Hadtörténeti Múzeum ifjú 
történész-muzeológusának. Kedves Gyulának a 
munkája, az egyik meghatározó fegyvernem, a 

lovasság történetét dolgozza fel. A nem túl 
számos historiográfiai előzmény között csupán 
néhány munkára utalhatunk; így a Reé László 
kiadásában megjelent ,,A magyar huszár" című 
kötetre, Rédvay Istvánnak a külföldön ál
lomásozó huszárezrednek hazatérését bemutató 
kismonográtiájára. vagy Domokos Imre és Barcy 
Zoltán, illetve Somogyi Győző és Barcy Zoltán 
közös, a szabadságharc hadseregének egyen-
mháit és felszerelését bemutató köteteire. Volt 
tehát miről írni. s a kötetet olvasva meggyőződ
hetünk arról, hogy Kedves Gyula képes volt élni 
ezzel a lehetőséggel. 

A kötet többi részeihez képest kissé dagályos 
előszóból megtudhatjuk, hogy ezt a kötetet 
további három fogja még követni. A 2. kötet a 
szabadságharc reguláris gyalogságát, a 3. kötet a 
tüzérséget és a műszaki csapatokat, végül a i. 
kötet a külhoni légiókat és a szabadcsapatokat 
fogja bemutatni. A felosztással nagyjából 
egyetérthetünk, noha ezáltal a fegyvernem- és 
csapatnemtönénet keveredni fog egymással és 
ezen belül a különböző önkéntes csapatok 
történetével. Hiszen pl. a lengyel légió gyalog
sága inkább tartozott a reguláris gyalogsághoz, s 
ezért több joggal szerepelne ott. mint bármelyik 
szabadcsapat gyalogságával együtt Am a mo
tivációt tekintve a külföldi légiók kétségtelenül 
hasonló indokok alapján szerveződtek, mint a 
szabad- és gerillacsapatok: s mivel mind a 
légiók, mind a szabadcsapatok jelentős részénél 
találkozunk mindkét fegyvernem, a lovasság és a 
gyalogság alakulataival, ez a tárgyalásmód és 
felosztás felel meg a legjobban a korszak 
hadtörténetének. 

A hét fejezetre tagolódó kötet első leje/etében 
rövid összefoglalás! olvashatunk a szabadságharc 
hadseregének összetételéről, s az egyes alakula
tok és fegyvernemek felállításának történetéről. 
Kedves Gyula szerint a szabadságharc had
seregének - a voll es. kir. sorgyalog- es 
huszárezredeken, illetve a honvédzaszlóaljakon 
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kívül - harmadik elemét alkották a szabadcsapa
tok, amelyeket 1848 nyarán, a délvidéki szerb 
felkelés nyomán szerveztek meg. Felállításukat 
az tette szükségessé, hogy az első hon
védzászlóaljak harctérre kerülése után csak 1848 
szeptemberének végén került sor a honvéd 
zászlóaljak szervezésének újabb hullámára. Több 
szabadcsapat is reguláris egységgé alakult át, 
,,többnyire a legértékesebbek". Kedves Gyula 
szerint jó részüknél hiányzott a reguláris jelleg, 
fegyverzetük viszont általában kielégítő volt. 
Véleményünk szerint a meghatározás ezúttal 
kissé pontatlanra sikeredett. 1848 szeptember 
végéig összesen négy szabadcsapat szervezését 
kezdték meg; a Woroniecki-vadászcsapatét, a 
Hunyadi-, a Zrínyi- és a Bocskai-szabadcsapa
tokét. Ezek mindegyike honvédzászlóaljjá alakult 
át. Ám a Woroniecki- vadászcsapat inkább 
önkéntes, mint szabadcsapatnak tekinthető, a 
Zrínyi-szabadcsapat szintén. A májusi honvédto
borzás és az őszi sorozás közötti összekötő 
kapcsot viszont nem ezeknek az alakulatoknak, 
hanem az önkéntes mozgó nemzetőrség 
zászlóaljainak megszervezése jelentette. A 
szabadcsapatok nagyobb részét ugyanis 1848-49 
fordulóján állították fel. s ezek felszerelése 
meglehetősen sok kívánnivalót hagyott maga 
után. 

A második fejezet ,,A lovasság a szabad
ságharc hadseregében" címet viseli. A fejezet is
merteti a es. kir. hadsereg lovasságának 
összetételét, az egyes csapatnemek feladatát. 
Ezután elemzi a szabadságharc lovasságának 
szervezéstörténetét, s megállapítja, hogy a 
szabadságharc lovasságából mindvégig hiányzott 
a nehézlovasság, ami sok esetben komoly gon
dot okozott az ütközetekben és csatákban. Jobb 
volt a helyzet a többi lovassági csapatnemnél, 
így a könnyűlovasságnál (svalizsérek) és a 
dzsidásoknál (ulánusok). Ezek közül egy, illetve 
hat, az olasz illetve a lengyel légióhoz tartozó 
század állt a honvédsereg rendelkezésére. Ked
ves Gyula összegzése szerint a magyar lovasság 
jól megállta a helyét a hadműveletek során. 
..Nem egy esetben csatadöntő tényezőnek bi
zonyult, ellátta a csatalovasság szerepét is". 
Külön kiemelendőnek tartja azt a tényt, ,,hogy a 
honvédsereg tábornokainak. törzstisztjeinek 
jelentős hányadát huszártisztek alkották". 

A harmadik fejezet a ..régi huszárok", a es. kir. 
hadsereg magyar oldalon harcoló huszáralaku
latainak 1848—49-es történetét tárgyalja. Az első 
alfejezet az egyes huszáralakulatok haza
térésének történetét mutatja be; a második az 
ezredek felépítését és szervezését, a harmadik 
fegyverzetüket, felszerelésüket és öltözetüket írja 
le. Igazi csemege ez a fejezet a modellezők és 
fegyver- illetve viselettörténészek számára egya
ránt. A sokszor aprólékos leírások követését a 

gazdag fotó- és illusztrációs, anyag teszi le
hetővé. 

A negyedik fejezet az egyéb lovassági csapat
nemekkel foglalkozik. A szerző ezek tárgyalását 
leszűkítette a szabadságharc oldalára átállt Kress-
könnyűlovasok történetének, fegyverzetének, 
felszerelésének és egyenaiházatának bemu
tatására. Bár 1849 júliusában ezt az alakulatot 
beosztották az olasz légióba, a Szerző választása 
mégis megalapozott volt. Hiszen amíg a lengyel 
légió lovasságának története nem szakítható el a 
légió többi alakulatainak történetétől, a Kress-
lovasok már komoly harctéri szolgálattal ren
delkeztek akkor, amikor beosztották őket az 
olasz légióba. 

Az ötödik fejezet az újonc huszárezredekkel 
foglalkozik. A fejezet felépítése hasonló a har
madik fejezetéhez; itt azonban az első alfejezet 
értelemszerűen e huszárezredek felállításának 
történetét tárgyalja. Itt olvashatunk a teljes 
egészében újra felállított 5. és 7. huszárezredek
ről is. A Szerző megállapítása szerint az új 
huszárezredek felállításának lassúságát nem any-
nyira az emberek és lovak, hanem inkább a 
felszerelési tárgyak hiánya magyarázza, hiszen a 
huszár ..háromszáz egynehány darabból áll". Az 
alfejezetből pontos képet kaphatunk az újonc 
huszárezredek egyébként meglehetősen zavaros 
számozásáról is. Az újonc huszárezredek 
érdekessége, hogy a hatból négy olyan 
szabadcsapati alakulatokból jött létre, amelyek
nek gyalogságuk is volt. 

A hatodik fejezet a harcászati eljárásokkal, a 
fegyverek alkalmazásával foglalkozik. A Szerző 
megállapítása szerint a huszárok sikeresebben 
tudták ellátni a nehézlovasság feladatköreit, mint 
a vértesek vagy dragonyosok a huszárságét. Ez 
érthető is, hiszen a huszároknak - könnyűlovas 
jellegükből következően - olyan, gyors mozgást 
igénylő feladataik is voltak, mint a felderítés, az 
előőrsi szolgálat, a rajtaütés és a portyázás. Az 
ütközetekben és csatákban ..elszéledésben" (af
féle csatárláncban), tömegben, vagy más fegy
vernemekkel kombináltan alkalmazták őket. A 
Szerző minden egyes harcászati eljárást példák
kal illusztrál a szabadságharc hadtörténetéből. E 
példákból is kiderül, hog)- a huszárság elsősor
ban a főhadszíntéren aratott fényes babérokat; 
Erdélyben alig két és fél ezrednyi huszár állt a 
hét hadosztályra tagolt erdélyi hadsereg ren
delkezésére, s a nagy lovassági akcióknak a 
terepviszonyok sem kedveztek. Emellett maga 
Bem sem tartozott a huszárság alkalmazásának 
mesterei közé; elég ha az 1849. február 9-i piski 
ütközetre gondolunk, amikor lovassági rohamot 
indított a piski kőhíd elfoglalására... 

A fejezet példái közül talán néhányat hiányo
lunk; így pl. a Miklós-huszárok egy századának 
1849. október 4-i táci rajtaütését, ami Roth 
hadosztálya utóvédjének megadását ered
ményezte: vagy a december 18-i mosoni és 
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január 3-i tétényi utóvédi ütközeteket, amikor a 
feldunai hadtest utóvédje gyakorlatilag fedezte a 
többi alakulat visszavonulását. S ha már az ezt 
ábrázoló lendületes Than Mór - csatakép kima
radt a kötetből, legalább egy mondatot megérde
melt'volna a Császár-huszárok 1849. április 4-i 
baráti találkozója Tápióbicskénél Jellacic Jézus-
-Mária-huszáraival. Ugyanezt mondhatjuk el a 
szabadságharc alighanem legnagyobb lovassági 
támadásáról, Görgei 1849. július 2-i harkály
pusztai rohamáról; az ezt ábrázoló Than Mór -
festmény (félig) megtalálható a kötet 2. oldalán. 
Aprócska megjegyzés: a losonci rajtaütést nem 
Beniczky Alajos, hanem Beniczky Lajos különít
ménye hajtotta végre; Beniczky Alajos a 63- hon
védzászlóalj századosa volt. 

Az utolsó fejezet a szabadságharc 18 
huszárezredének és egy könnyűlovas századának 
vázlatos történetét nyújtja, alakulatok szerinti 
bontásban. Ezek a rövid összefoglalások egy
szerre mutatják be az egyes ezredek (néha 
osztályok, sőt századok) hadrendi beosztásának 
változásait, s az alakulatok jelentősebb haditet
teit. Minden összefoglalás az illető alakulat 1848-
49-es parancsnokainak felsorolásával ér véget. A 
Szerzőnek meglehetősen nehéz dolga volt, 
hiszen a Közlöny által közzétett kinevezések és a 
tényleges állapot gyakran különbözött 
egymástól; nem is beszélve az időnként két-
három részre tagolt ezredek egyes századainak 
és osztályainak kacskaringós pályafutásáról. A fe
jezet megállapításait talán egyetlen ponton 
igazítanánk ki: Az 5. (Radetzky) huszáezred 

újjászervezése nem Dunaföldváron (ahol a 
hadügyminisztérium elrendelte) hanem Vas 
megyében, Körmenden kezdődött meg, s 1848. 
december közepéig a tartalékszázad ténylegesen 
is itt működött. A tartalékszázad tényleges 
vezetője és az újjászervezés irányítója pedig nem 
Zichy-Ferraris Manó, hanem Vidos Márton 
százados volt. 

A kötet kiállításáról csak a dicséret hangján 
szólhatunk. A gazdag illusztrációs anyag le
hetővé teszi, hogy képet alkothassunk ma
gunknak a legmagyarabbnak tartott csapatnem 
felszereléséről, egyenmházatáról és fegyver
zetéről ugyanúgy, mint e csapatnem harctéri 
működéséről. Hadnagy Róbert, Közlik Viktor, 
Róka György és Zombor Zoltán színes életképei 
hadtestek, illetve hadseregek szerint mutatják be 
az egyes seregtestek lovasságát. Csak sajnálni le
het, hogy a nem megfelelő nyomdai színbontás 
miatt minden kép sajátos kék alapszínt kapott, s 
ebből az olvasó úgy érezheti, mintha megannyi 
téli életképet látna. 

Összefoglalásként elmondhatjuk, Kedves 
Gyula fontos és időtálló munkát tett le 
„névjegyként" az asztalra. A kötet stílusa egy
szerre tesz eleget a szakszerűség és az 
olvashatóság követelményének. Jó lélekkel 
ajánlhatjuk tehát az olvasónak, a Szerzőt pedig 
csak a mielőbbi folytatásra bíztathatjuk. 

Hermann Róbert 

FRITZ H. BEAR(SZERK.) 

PULVERFASS BALKAN: BOSNIEN-HERZEGOVINA 

I. Militärische Friedensmission Österreich-Ungarns im Auftrag der 
europäischen Grossmächte 1878/79 

(Militaria Austriaca, Heft 11., Wien, 1992. 72 o.) 

Az Osztrák Hadtudományi Társaság magyar 
szakkörökben is jól ismert kiadványsorozatának 
legújabb kötete rendkívül aktuális és magyar 
szempont szerint is fontos történelmi példa fel
dolgozását tartalmazza. AZ Oszmán Birodalom 
végső agóniájának időszakában kirobbant 
Balkán-válság elemzése máig ható tanulságokkal 
szolgál, így csak üdvözölni lehet ennek a kötet

nek a megjelentetését. A szerző, jól ismert 
szakíró, a kiadást vállaló társaság alapító és 
tiszteletbeli tagja, hosszú éveken át volt főtitkára, 
aki a forrásokat és a német nyelvű publikációkat 
nemcsak jól .ismeri, hanem aki azok alapján 
önálló elgondolású, egyéni megközelítésű 
összeállítással örvendeztette meg a téma iránt 
érdeklődőket. Magyar olvasóként mindenesetre 
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azonnal egy fájdalmas megjegyzés kívánkozik 
ide: Míg az összefoglaló művekbeli érintőleges 
tárgyalástól eltekintve utoljára 1972-ben jelent 
meg a témát feldolgozó német nyelvű mű, 1987-
ben magyar nyelven a budapesti Akadémiai 
Kiadó megjelentette Bencze László Bosznia és 
Hercegovina okkupációja 1878-ban című 
monográfiáját, amely tényanyagát tekintve min
den korábbi ausztriai és egyéb publikációt 
meghaladó módon, tudniillik az egész addigi iro
dalmat figyelembe véve és azon túlmenően az 
elérhető teljes forrásbázis alapján kísérelte meg 
részleteiben és egészében, beleértve nemzetközi 
és helyi vonatkozásait is, feldolgozni a témát. 
Sajnálatos módon, mint oly sok fontos hazai mű 
esetében, ezúttal is azt kell megállapítanunk, 
nyelvi okokból a magyar tudományos eredmény 
nem válhatott közkinccsé, Fritz H. Bear sem 
tudta hasznosítani. Ehelyett a német nyelven 
publikáló szerzők korábban megjelent műveiből 
válogatott antológiát nyújt át a mai német nyelvű 
olvasóközönségnek. Természetszerűleg ez sem 
érdektelen a magyar olvasó számára, hiszen a 
legtöbb írás egykor szakfolyóiratokban, gyűj
teményes kötetekben jelent meg. és ilyen 
hosszan a magyar monográfia sem idézhette 
ezeket a gondolatokat. 

Alexander Spaits 1907-ben megjelent 
monográfiájából idézi a szerkesztő az 1791-es 
szisztovói békekötéstől kezdődően az 1878-as 
okkupációig vezető boszniai-liercegovinai 
belpolitikai fejlődést es az ezzel kapcsolatos 
nemzetközi reagálást Metternichtől Andrássyig. 
Ezt követően Fritz Klcnner, Hugo Kerzlmawc és 
Haris Sokol történészektől következik három 
rövid közelmúltbeli idézet a Habsburg-birodalom 
által létesített katonai határőrvidék történelmi 
szerepéről. Bosznia-Hercegovina topográfiáját 
Victor von Neuwirth tollából 1879-ből ismerheti 
meg a mai olvasó. Még sajnálatosabb módon az 
okkupáció közvetlen előzményeként Thomas 
Herkalovic 1906-ban közzétett művének egy 
részlete szerepel, mégpedig egyebek közt éppen 
az a szövegrész, amelyben a szarajevói konzuli 
tisztviselő az oszmánellenes felkelés szítójaként 
tekintett Hadzsi Loja ..rémtetteiről" számol be. Az 
okkupációhoz mandátumot adó Berlini Kon
gresszusról is számos modern feldolgozás 
született már. elég itt csak Diószegi István 
németül is megjelent iskolateremtő művé! emlí
teni, e kötetben mégis megint Alexander Spaits 

századeleji ismertetéséből értesült a mai olvasó e 
történelmi fontosságú nemzetközi diplomáciai 
eseményről. A kilenchetes okkupációs hadjárat 
jogi alapjaira, a szembenálló fegyveres erőkre, a 
hadrendekre, a hadműveleti tervekre, a 
felszereltségre, a felvonulásra és az egyes 
műveletekre vonatkozóan az egykori, azonnal 
közzétett vezérkari összefoglalás pedig, amelyet 
a kötet összeállítója olyan bőségesen idéz. és 
amelyet így a mai olvasó újraolvashat, enyhén 
szólva erősen túlhaladott. A valódi háborús 
összecsapás mérete, jellege, továbbá a paci-
fikáció borzalmas valóságának a képe e kötet 
alapján továbbra is ugyanúgy elzárt marad, mint 
annak a ténynek a kiemelése, hogy az ok
kupációs hadjárat során az osztrák-magyar erők 
nem a területet megszállva tartó oszmán hadak
kal, hanem éppen az ellenségként azokkal szem
ben fegyvert ragadó helyi lakossággal kerültek 
szembe az oszmán hatóságok és hadak asz-
szisztálása mellett, holott Bencze László már em
lített monográfiája ezt éppen bécsi levéltári for
rások alapján meggyőzően bemutatta. Még ha a 
kötet szerkesztője és kiadója azt ígéri is. hogy 
egy további füzetben közre fogja adni az 
osztrák—magyar haderő boszniai-hercegovinai 
..katonai békeküldetésének" megvalósítására 
vonatkozó publikált szövegrészeket, legalább en
nek már e kötetbeli jelzését joggal hiányolhatjuk, 
így az olvasóban olyan kép marad meg, amelyei 
egvkor a vezérkar a kortársaknak tudatosan 
sugallt. - az akkori politikai megfontolások 
alapján. 

Éppen napjaink véres délszláv válságára tekin
tettel, a nagy kiterjedésű balkáni háborúvá való 
eszkalálódással fenyegető jelenlegi polgárháború 
megértése érdekében, valóban szükséges lenne 
az ide vezető teljes történelmi út tárgyszerű be
mutatása. Ez a jószándékú vállalkozás az 
egyébként jól szerkesztett, egymáshoz logikusan 
kapcsolódó szövegrészek összefüggő és ezen 
túlmenően gazdagon illusztrált együttesével sem 
alkalmas erre. mert túlhaladott és egyoldalúan el
fogult nézeteket tükröz. Ennek felismerése mégis 
azt mondatja a recenzessel. nem hiábavaló e 
tanulság érdekében Fritz //. Bear 
összeállításának tanulmányozása 

Zacha r József 
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LES CASQUES DE COMBAT 
du monde entier de 1915 à nos jours, tome 2 

(Editions PSD en Ferreres, Corcelles, 1991. 294 o.) 

A katonai rohamsisakok történetét az első 
világháborútól napjainkig bemutató könyv első 
kötete 1984-ben jelent meg még a Lavauzelle 
Kiadó gondozásában. A mű belga, svájci, francia, 
görög, olasz, luxemburgi, holland, lengyel, 
román valamint USA anyagot tárt az olvasó elé. 
A régen esedékes, végül másik kiadónál, tavaly 
napvilágot látott második kötet számunkra 
különös jelentőséggel bír. Ennek az az oka, hogy 
a balti államokbeli, dél-amerikai és közel-keleti 
sisakok mellett ez a kötet foglalkozik szűkebb-
tágabb térségünkkel, így Ausztriával, Bulgáriával, 
Csehszlovákiával, Németországgal, és ami a 
legörvendetesebb, Magyarországgal. 

Valamennyi fejezetet az adott ország sisakjai
nak egy-egy jeles szakértője (szakértői) dolgozta 
fel. Elég ha David Powers és Charles Yust nevét 
említem, akik az Amerikai Egyesült Államokról 
szóló részt írták meg az első kötetben, vagy elég 
ha jelen kötetünk német fejezeténél Ludwig 
Baerre gondolunk. A Magyarországot tárgyaló fe
jezet szerzőjének, Pandula Attilának a neve is 
sokak számára ismerősen cseng. 

Amint azt az előzőekben megszoktuk, először 
is néhány alapvető adat tárul az olvasó elé az 
adott ország lélekszámára, földrajzi elhe
lyezkedésére stb. vonatkozóan. Ezt követi 
néhány rövid bekezdés az illető állam 
történelméről, jóllehet a történelmi kontextusba 
helyezés a fejezetek egészére jellemző. Ennek 
megfelelően a továbbiakban az első világháború 
kezdetétől napjainkig kerülnek bemutatásra az 
adott ország sisakjai, jó minőségű fekete-fehér 
fotók segítségével. Készültek fényképek a sisa
kokról elölről, hátulról, alulról, felülről valamint 
oldalról, emellett nagy segítséget nyújtanak a 
sokszor eddig nem közölt korabeli képek is. 

Minket, magyarokat érthetően legjobban a 
magyarországi vonatkozásúak érdekelnek. Az 
ABC jóvoltából a kötet 20 fejezete közül mindjárt 
az első foglalkozik (a 9-32. oldalig) Ausztria-
Magyarországgal. Günther Dirrhcimer munkája 
ismerteti a főbb típusokat, némi kitekintéssel a 
rohamsisakoknak nem is igen nevezhető egyes 
előzményekre. A fejezet talán valamivel több il
lusztrációt érdemelt volna. Ugyanez szerencsére 
nem mondható el a Magyarországot bemutató 
részről, amelyet, mint korábban említettem, Pan
dula Attila írt (és a 219-234. oldalon található). A 
erület iránt érdeklődők előtt ismert, hogy eddig 

a magyar katonai sisakokról Paolo Marzetti 1973-
ban megjelent, majd jó tíz évvel később kiadott 
bővített, a világ sisakjait bemutató kiváló köny
vein kívül nem igen esett szó. Eltekintve néhány 
német sisakról beszámoló könyvtől, így Ludwig 
Baer műveitől, ahol a szerző megemlít egy-egy 
magyar alaptípust a német sisakokkal való közeli 
rokonságuk okán. Hiszen, mint ahogy Pandula 
Attila írásából is kiderül, a német Ml6 sisak 
alapján készült el az Osztrák-Magyar Monarchia 
legelterjedtebb rohamsisakja, ami csak kis 
eltérést mutat a német változattól. Ezek az 
eltérések is döntően a bélésben mutatkoznak 
meg. Hasonló volt a helyzet a második 
világháború alatt is, amikor Magyarország a 
német M35 sisak alapján konstruálta saját M35 
rohamsisakját, mely ebből adódóan külalakra 
ugyancsak szinte teljesen azonos volt a német 
modellel. Itt is a bélés képez elsősorban kivételt, 
mivel a németeknél rendszeresített bélést drága 
szabadalom védte és a magyarországi előállítás is 
költséges lett volna. 

A szerző az alábbi felsorolás alapján tárgyalja a 
magyar sisak történetét. Először természetesen az 
első világháború időszakáról szól, kiemelve az 
osztrák-magyar alaptípus születésének 
körülményeit. Ezenkívül teret szentel az igen 
ritka Berndorfer-sisakoknak. A következő rész
ben néhány szó esik az 1918-1919 közötti 
időszak sisakhasználatáról. A magyar résznél 
különösen izgalmasnak találtam a következő, 
1939-ig terjedő korszak tárgyalását az egye
dülálló fényképanyag miatt. A szerző nem csak 
komoly levéltári kutatásokról tesz tanúbi
zonyságot, mint az a bibliográfiából is kiderül, 
de úgy tűnik, nem kis időt töltött a Hadtörténeti 
Múzeum Fényképarchivumában. A 223. és 224. 
oldalon eddig nem publikált fényképeket közöl 
magyar katonákról első világháborús sisakban, 
magyar koronás felfestéssel. Itt is érdekes a 
párhuzam, hasonló gyakorlat figyelhető meg a 
kor német-osztrák szabadcsapatainál is, jóllehet 
róluk számos fénykép vált ismertté. Ebben a kor
szakban jelenik meg az első magyar alumínium
sisak is, M33 jelzéssel. A következő lényeges ál
lomás az új katonai sisak, az M35 megszületése. 
Ennek körülményeit a jó minőségű fotók mellett 
gazdag primer kutatások teszik érdekessé. A 
rend kedvéért a szerző kitér a katonai sisakokból 
keletkezett szürkéskék légoltalmi sisakokra. így 
jutunk el a második világháborúhoz. Ekkor 
alapvetően új sisaktípusok nem keletkeztek 
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nálunk. 1945 után azonban az új hadsereg 
korábbi magyar és német sisakokat látott el új 
bélésekkel és ezek egészen 1957-ig rendszerben 
voltak. A 231. oldalon egy ilyen átalakított német 
sisakról látunk fényképet. 1950-től ezek aránya 
visszavonul amikor a Magyar Néphadseregben 
megjelennek a M40 szovjet sisak alapján gyártott, 
elvétve máig használatban lévő, új rohamsisakok. 
A napjainkig eljutó fejezet szól az újabb magyar 
sisakokról is, amelyek az 1970-es években jelen
tek meg. Ez a rohamsisak továbbra is a szovjet 
sisakot vette alapul, azonban jóval igényesebb 
béléssel rendelkezik. 

A manapság csak dehonesztáló jelzőkkel em
legetett pártállam bomlásának sok, utólag látvá
nyosnak tűnő jele volt az 1970-es évek végétől. 
A kevésbé látványos jelek közé tartozott a re
print kiadványok megjelenése a könyvpiacon. 
Bizonyára sokak emlékezetében megmaradt a 
Hitel 1979-es reprint kiadása, vagy Móricz Zsig
mond Magvetőjéé, amelyben az olvasó még egy, 
az 1960-80-as évekbeli kiadásokból gondosan 
kicenzúrázott Babits-verset is találhatott. 

A politikai levegő szabadabbá válásával 
párhuzamosan egyre sokasodtak e hasonmás 
kiadások, s az értékes művek mellett egyre 
inkább megjelentek a meglehetősen kétes szín
vonalat képviselő munkák is. A piaci törvények 
megcsúfolásával még az is megesett, hogy a ha
sonmás kiadás ára jelentősen meghaladta az ere
detiét; hogy a díszkiadásban közzétett, s ezért 
éppen a szakma számára nehezen elérhető szak
könyvek megjelentetéséről már ne is beszéljünk. 

Mind a szakmai, mind a „csupán" érdeklődő 
közönség számára hasznos viszont az a munka, 
amelyet az AQUA Kiadó jelentetett meg hason
más kiadásában. Julier Ferencnek, a Tanács
köztársaság utolsó vezérkari főnökének munkája 
húsz magyar hadvezér portréját nyújtja, Bulcsútól 
Damjanich Jánosig. Huszonegyedikként Vargyai 
Gyula utószavában Julier Ferencről kapunk arc-

Végül kitekintést kapunk a fehér rendész-, 
valamint a fehér forgalomszabályozó műanyag 
sisakokról is. Első ránézésre talán kicsit elna
gyoltnak tűnik az 1945 utáni korszak magyar 
anyagának tárgyalása, azonban a szerző szíves 
közlése nyomán tudomásomra jutott, hogy a 
kézirat leadásának idején, az 1970-es évek 
végén, ennek a periódusnak forrásait nem állt 
módjában megtekinteni. Ez az izgalmas időszak 
remélhetőleg egy újabb kutatás tárgyát képezheti 
majd. 

Ujházy László 

képvázlatot. Arról a Julier Ferencről, akiről még 
jelen sorok írója is azt tanulta, hogy ő árulta el a 
magyar Vörös Hadsereg utolsó offenzívájának 
tervét, s a Magyar Tanácsköztársaságot - többek 
között - emiatt verhették le a külső és belső 
reakció erői... 

Vargyai Gyula utószavában viszonylag 
részletesen foglalkozik ezzel - a magyar 
történelemben nem első és nem utolsó - árulási 
váddal, s megállapítja, hogy azt a történeti ku
tatások nem igazolták. Az egyetlen forrás ugyan
is Julier 1927-ben folytatásokban közzétett em
lékirata, amelyben igyekszik kimagyarázni 
1919-es szerepét. Valami olyasmi történt tehát 
ezúttal is, mint Görgei esetében. Hiszen nem egy 
olyan történész akadt még a közelmúltban is, aki 
Görgei 1852-es emlékiratai alapján próbálta meg 
rekonstruálni a tábornok 1848-49. évi politikai 
nézeteit... 

Vargyai Gyula értékelése szerint Julier Ferenc 
jó katonai szakíró és jó hadtörténész volt. 
Néhány esetben a kor hadtudományi színvonalát 
meghaladó munkákkal jelentkezett, Limanowa-
könyve pedig ma is megbízható adattár. 

A „Magyar hadvezérek" olvasásánál kellemes 
csalódások sora éri az olvasót. Bár a szerző hi
vatásos katonaként kezdett a hadtörténelem 
írásához, e munkáját egyáltalán nem jellemzik az 

JULIER FERENC 

MAGYAR HADVEZÉREK 

A függeléket írta Vargyai Gyula 

(AQUA Kiadó, Budapest, 1992. 488 o.) 
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ilyen jellegű modorosságok. A két világháború 
közötti hadtörténeti irodalom termékeinek 
többségét olvashatatlanná teszi az a tény, hogy a 
szerzők csupán a katonai bikkfanyelvet sajátítot
ták el, magát ,,a" magyar nyelvet nem. Ezért 
műveik tele vannak germanizmusokkal, alany-
-állítmány egyeztetési hiányosságokkal, szenvedő 
szerkezetekkel stb. Julier munkája ezzel szemben 
olvasmányos, izgalmas, szakszerű, de nem_ 
tudálékos; pontos, de nem terjengős. Bár 
némileg e kötetet is átlengi a kor szelleme, sv 
minden fejezetben megkapjuk a Trianonra 
vetíthető tanulságot; ezek a - sokszor mulatságos 
- kitételek inkább az elmúlt negyven év kötelező 
„vörös farkaira" emlékeztethetik az olvasót. (Bár 
- egy képzavarral élve - manapság mintha a „fe
hér farkak" reneszánszát élnénk). Egyetlen 
példát idézünk csupán. A szerző nem igazán 
tudott mit kezdeni Mátyás király cseh háborúival, 
mondván, hogy a magyar történetírás szerint „ez 
a háború könnyen elkerülhető lett volna, a 
nemzet érdekei nem is kívánták meg, sőt, 
hátrányos volt, mert elvonta a nemzet erejét a 
török elől". Majd így folytatja: „Ma, Trianon után 
bizonyos fokig mégis megérthető Mátyás király
nak cseh politikája. Kapzsi cseh szom
szédunknak most, a XX. század elején sikerült 
hazánk területéből hatalmas darabot leszakítani, 
nem a fegyver, hanem hamis történelmi okok 
jogán. Mátyás uralkodásának kezdetén még bi
torolták is a hatalmat a Felvidék fölött. Ez is mu
tatja azt, hogy a Tótföldre való törekvésük már 
sok évszázadra nyúlik vissza. Mátyás király 
lángesze talán ösztönösen megérezte, hogy a 
cseh veszélyt gyökerében kell kiirtani, ami a 
legegyszerűbben akkor történik meg, ha a cseh 
területet valamilyen formában Magyarországhoz 
csatolja". Julier levezetése beláthatatlan perspek
tívákat nyithat a múlt kutatásában, hiszen csupán 
azt a viszonyítási pontot kell megtalálnunk 
amelyből visszamenőleg kívánjuk meg
magyarázni a múlt történetét. 

Julier könyvéből úgy tűnik, hogy a hadvezéri 
tehetséget állandónak tekinti; olyan ter
mészetadta, az illetővel született képességnek, 
vagy adottságnak, amely ugyan minden korban 
másként jelenik meg, de főbb vonásai minden 
korban állandók. Julier azonban nemcsak az ál
tala bemutatott hadvezéreket, hanem „a" 
magyart is katonai őstehetségnek tartja (22. o.). 
Ez persze olyan tehetség, amely el is sorvadhat, 
mint pl. az osztrák uralom időszakában történt 
(13- o.). Az már csupán a könyv belső ellent
mondásainak egyike, hogy a Julier által bemuta
tott húsz hadvezérből tizenegy éppen az osztrák 
uralom időszakában működött, vagy a cs. kii. 
hadseregben szerezte katonai képzettségét. 

Julier-nek persze egy szempontból igaza van. 
Szövegéből ugyanis úgy tűnik, hogy a hadvezéri 
tehetség állandó elemének a cél és eszközök 

egyeztetése képességét tartja. S ebből a szem
pontból kétségkívül egyformán jó hadvezér Bul
csú és Szent László, a két Zrínyi Miklós és Gör-
gei, Bottyán és Pálffy. 

De kiket is tartott jó hadvezérnek Julier? El
sőként a honfoglaláskori magyar hadművészetet, 
tehát „a" magyart mutatja be. Idézi Ludendorff 
megállapítását (,,A magyarok egy erőteljes ural
kodó nép" [Herrenvolk]), s megállapítja, hogy 
„nemzetünk a világháború előtt elfoglalt hatalmi 
pozícióját csak abban az esetben nem 
szerezhetné vissza, ha az örök béke rémes fan
tomja valósággá és a katonai erény feleslegessé 
válnék, vagy pedig, ha a magyar a világháború 
alatt bemutatott katonai fellobbanása után a ka
tonai züllés lejtőjére került volna. Nincs semmi 
okunk az utóbbi eset feltételezésére". Külön alfe
jezetek mutatják be a magyar lovat, mint harci 
eszközt; a magyarság katonai erényeit és a ma
gyar hadművészetet. A 2. fejezet Bulcsúval és a 
kalandozó hadjáratok történetével foglalkozik. 
Az Árpád-házi királyok közül egyedül Szent 
Lászlót tartja érdemesnek a magyar hadvezérek 
közti bemutatásra; mindez már csak azért is 
érdekes, mert három évszázad alatt akadt még 
egy-két szerencsésen hadakozó magyar király. 
Kimaradtak az Anjou-uralkodók is. Az okokat 
csak találgatni tudjuk. Valószínűleg a források 
szegénysége, esetleg a józan szakmai önkor
látozás fogta le Julier kezét. A 4. fejezet Hunyadi 
János működését tárgyalja, aki „jeles volt, mint 
hadügyminiszter, tábornok és tengernagy", s 
„egyszemélyben volt vezér és vezérkari főnök". 
Őt Mátyás követi a sorban; az ő hadvezéri port
réja a leghosszabb, majdnem a kötet egyötödét 
teszi ki. Julier itt szakított a kronologikus tárgya
lásmóddal, a hadszínterek szerint (török, cseh, 
osztrák háborúk) vizsgálta Mátyás hadvezéri 
működését. Bár az erkölcsi és politikai szempon
tok itt is, mint a legtöbb portréban, állandóan 
keverednek, ez az életrajzi esszé mégis igen jó 
szerkesztőkészségről árulkodik. Julier itt 
megkísérelte felvázolni a háborúk politikai hát
terét, s bár mind Mátyás török, mind cseh poli
tikájával kapcsolatban ma már túlhaladottnak 
tekinthető nézeteket fogalmazott meg, mégis, itt 
sikerült leginkább érvényesítenie szemléletében 
a clausewitzi tételt, ti. hogy a háború a politika 
folytatása más. erőszakos eszközökkel. Az élet
rajz utolsó lapjain rövid jellemzést ad Mátyás 
alvezéreiről: kivételt csupán Kinizsi Fái képez, 
akiről önálló fejezetben szól. Kinizsi (nem 
egyetlenként a kötetben) ..egyik legtipikusabb 
képviselője az ösztönös magyar vezéri tudásnak". 

A XV1-XVI1. század állandósult • háborús 
időszakából négy személy kapott önálló portiét. 
Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. aki ..felemelte 
szavát a defaitizmus ellen". A portréból persze 
hiányoznak a kevésbé előnyös vonások: Zrínyi 
magánhábomi. vagy Katzianer meggyilkolásában 
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játszott szerepe. S ma már a történetírás kicsit 
kritikusabban szemléli Szigetvár védelmét is; 
nem tekinti olyan várvédelmi remekműnek, mint 
Julier. A manapság ritkábban emlegetett had
vezérek egyikének, Pálffy Miklósnak, Győr egyik 
visszavívójának állít emléket a következő portré, 
amely egyben rövid összefoglalást ad a ti
zenötéves háború első évtizedéről is. Lángeszű 
külpolitikusként és hadvezérként jellemzi Julier a 
következő portré tulajdonosát, Bethlen Gábor fe
jedelmet is, s idézi vele kapcsolatban Moltke 
megállapítását: „Huzamosabb időn át a sze
rencse csak a tehetségest kíséri". A törökellenes 
harcok hősei közül a költő és hadvezér Zrínyi 
Miklós tevékenységét tárgyalja még külön fe
jezet. Julier mind itt, mind a másik Zrínyi és 
Pálffy portréjánál a függetlenségi-kurucos 
történetírás szemlélete alapján vizsgálta a 
korszak történetét; hangvételete azonban ez 
utóbbi portrénál a leganakronisztikusabb. Azt 
viszont mindenképpen enyhe túlzásnak érezzük, 
hogy Julier szerint ,,a magyarság hadvezéri tri
umvirátusának Hunyadi János és Görgey Arthur 
mellett Zrínyi Miklós a harmadik egyenrangú 
tagja". 

A következő, 11. fejezet a „Rákóczi Ferenc 
korszaka" címet viseli, s benne négy személyi
ség, Rákóczi, Bercsényi, Bottyán és Károlyi had
vezéri portréját kapja az olvasó. Rákóczi had
vezéri képességeit óvatos bírálatban részesíti a 
szerző; a - véleményünk szerint - túlzott 
megértéssel kezelt Bercsényiről viszont a legtöbb 
jó, amit el tud mondani az, hogy „voltak határo
zottan jó ötletei, voltak hadi sikerei is", s emellett 
hűséges volt Rákóczihoz. Jobban sikerült a Boty-
tyán-portré, bár az természetesen enyhe túlzás, 
hogy a Rákóczi-szabadságharc más fordulatot ve
hetett volna, „ha kezdettől fogva ez a hős állt 
volna a magyar hadak élén!". Károlyi Sándort 
Julier „nyers katonai tehetségként" jellemzi. El
lentétben a XVI-XVTI. századi fejezetekkel, Julier 
a Rákóczi-szabadságharc tárgyalásánál — pl. 
Károlyi árulásának kérdésében - határozottan 
szakított a kurucos szemlélettel; noha olyan 
túlzások még itt is kicsúsznak a tolla alól, mint 
hogy a Bécs környéki kuruc portyák „arra a 
tudatra ébresztették a Habsburgokat, hogy a 
világnak ezt a legelső katona-nemzetét sehogy 
sem lehet kiirtani, jobb lesz tehát vele meg
békülni". 

A XVIII. század hadvezérei közül Nádasdy Fe
renc, a kolini hős, a Berlint megsarcoló Hadik 
András és a századvégi-századeleji francia 
háborúkban kitűnően szereplő Kray Pál portréját 
olvashatjuk. Julier szerint Nádasdy „olyan vezér 
volt, mint amilyennel a jó sors a magyart minden 
száz esztendőben csak egyszer ajándékozta 
meg", aki egyszerre volt a portyázó háború 

utolérhetetlen művésze, csatadöntő 
lovastömegek bámulatos vezére, eszményi 
elővédparancsnok és várostromló — és foglaló 
hadvezér. Ideálja annak a magyar vezérnek, „ki 
megtestesíti magában azokat a tündöklő katonai 
erényeket, melyek a magyar harcost a világ 
egyik legelső katonájává avatják". Hadikról jóval 
kevesebb lelkesedéssel szól, s csupán a berlini 
vállalkozásról ír bővebben. A harmadikról, Kray 
Pálról megállapítja, hogy az 1800-as hadjáratban 
egyedül ő maradt veretlen az osztrák hadvezérek 
közül, s „a lelkes fiatal francia tábornokok 
vezette s új harcmodort alkalmazó francia sere
gekkel szemben még ez a negatívum is elis
merést érdemelt volna". 

Mátyás király után a legnagyobb terjedelem
ben Görgei hadvezéri pályájával foglalkozik 
Julier. 13 alfejezet tárgyalja a szabadságharc ifjú 
fővezérének működését, s a Mátyás-portré 
mellett talán az az életrajzi esszé sikerült a 
legjobban. Julier - ismét némi túlzással - olyan 
nagy hadvezérként jellemzi, „akinél különbet a 
magyar haditörténelem még nem mutatott fel". A 
szabadságharc hadvezérei közül Klapka György 
és Damjanich János működését mutatja be még 
egy-egy fejezet. Klapkánál megállapítja, hogy 
jobb volt a tervezésben, mint a végrehajtásban; 
Komárom védelmét viszont egyenesen Hunyadi 
nándorfehérvári diadalához hasonlítja. Damjanich 
portréjában a délvidéli harcokat és a szolnoki 
diadalt tárgyalja részletesen, s olyan veretlen 
hadvezérként jellemzi, „kinek gyönyörű had
műveleteit a józansággal párosult vakmerőség 
jellemezte". 

Julier portréinak többsége, stratégiai elemzése 
ma is helytálló. Noha hajlamos az aktualizálásra, 
a XIX-XX. századi kategóriák visszavetítésére, 
művét így is jó lélekkel ajánlhatjuk a 
hadtörténelem iránt érdeklődők figyelmébe. 
Apróbb-nagyobb tévedéseinek többségéért nem 
ő maga, hanem a rendelkezésre álló feldol
gozások okolhatók. Julier ez esetben nem folyta
tott önálló kutatásokat, „csupán" egy, az olvas
mányosság és a tudományosság köve
telményeinek egyaránt megfelelő munkát írt. Egy 
jó színvonalú ismeretterjesztő munka elékészítése 
pedig nem kis teljesítmény. Reménykedjünk 
benne, hogy Julier munkája után egyszer majd a 
többi, a két világháború között írott hadtörténeti 
munka is (újra) kiadóra talál. Hiszen Pethő Sán
dor és Julier Ferenc közösen írott Görgei-életraj-
za ugyanúgy megérett már erre, mint Breit József 
XXII kötetes magyar hadtörténete, vagy Tóth 
Zoltán és Gyalókay Jenő máig maradandó 
munkái. 

Hermann Róbert 
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FRONTNAPLÓK A DON-KANYARBÓL, 1942-1943 

Szerkesztette és a naplókat sajtó alá rendezte: Molnár András 
A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szabó Péter 

(Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1992. 129 o.) 

Ötven esztendővel ezelőtti események 
elevenednek meg az olvasó előtt, ha kezébe 
veszi a Zala Megyei Levéltár legújabb kiadványát, 
mely a Frontnaplók a Don-kanyarból, 1942-1943 
címet viseli. A kis kötet Molnár András 
levéltáros-történész és Szabó Péter hadtörténész 
kitartó és alapos feltáró munkájának ered
ményeként állít emléket az 1942-ben a keleti 
hadszíntérre kivonult zalai honvédeknek, 
azoknak, akik közül 1943 tavaszán csak minden 
ötödik térhetett vissza szülőföldjére, otthonába. 

A zalai honvédek a magyar 2. hadsereg ka
tonáiként, a nagykanizsai 9. könnyű hadosztály 
alakulatainak állományában harcolták végig az 
emlékezetükben később csak „nagy oroszországi 
háborúként" megmaradt második világháború 
1942-1943-as éveit. E háború emlékei napjainkig 
élnek. Résztvevői közül még ezrek és ezrek van
nak közöttünk. Sokan olyanok, akik a harcok 
szünetében naplót vezettek, feljegyzéseket 
készítettek. A helyszínen rögzítették benyomásai
kat. Voltak közöttük tábornokok és tisztek, hon
védek és tisztesek, munkaszolgálatosok és 
tiszthelyettesek. E korabeli naplók, feljegyzések 
közül sok eltűnt, megsemmisült az idők 
folyamán. Számos azonban megmaradt. Hosszú 
évekig rejtegetve, mások elől titkolva, hiszen 
nem biztos, hogy gazdájuknak „dicsőséget" 
hoztak volna, ha kiderül, hogy az megjárta 
Oroszországot és le is írta amit látott, tapasztalt. 

Molnár András most négy ilyen rövid naplót 
választott ki. Szerzőik kivétel nélkül ott voltak a 
Donnál, a 9. könnyű hadosztály alakulataiban 
harcoltak hosszú hónapokon át. A négy naplóíró 
- Dervalics László hat elemit végzett földműves, 
tüzér szakaszvezető, Németh József ugyancsak 
hat elemit végzett „városgazdálkodásnál működő 
munkás", gyalogos tizedes, Nyíri Zoltán 
Ludovikát végzett hadnagy, Sípos Béla föld
műves, szakaszvezető - jóvoltából a helyszínen 
tapasztalt, azonnal rögzített benyomásaikat 
olvashatjuk. Megismerkedhetünk a kivonulás 
körülményeivel, a fárasztó és hosszú út 
érdekességeivel, a harcokkal és a mindennapok 
eseményeivel. Természetesen mindenki úgy és 
azt rögzítette a naplójában, ami a számára 
érdekes, illetve meghatározó volt. 

A naplók szerzői feljegyzéseikben nem szépít
getnek, nem túloznak. Tollúkat nem vezeti 

gyűlölet és elfogultság. Egyszerűen regisztrálják a 
megtörténteket, a halált, az ellenséges támadást, 
a posta beérkeztét, a kártyapartikat, örömöket és 
bánatot. 

A korabeli feljegyzésekből kitűnik, hogy szer
zőik távol a hazától is úgy érezték, köte
lességüket teljesítik, esküjükhöz híven cselek
szenek. Nem vizsgálták a háború értelmét, de 
kritikusan szemlélték fegyvertársaikat, a néme
teket. Szomorúan jegyezték fel azoknak 1943 
januári bajtársiatlan viselkedését, ellenszenves 
magatartását is. Ennek ellenére a 
kötelességteljesítés, az eskü a többség számára 
szent volt. Igazolhatja ezt Nyíri Zoltán hadnagy
nak 1942. szeptember 20-ai naplóbejegyzése is: 
„Hajnali négykor Ferivel együtt meglógtam innét 
(a kórházból, ahol mint sebesülés utáni beteg 
lábadozott - Sz. S.) vissza a vonalba! Ferinek 
jobb tetszett itt, de elvégre azért legény, hogy 
jöjjön." 

A kötelességteljesítést szentnek tartó, esküjük
höz hű katonák hosszú évtizedekig megalázott, 
megvetett emberek lehettek csak. Az „új tár
sadalom" értékítélete őket a kitagadottak, megta
gadónak közé sorolta. Számukra csak jelzők ma
radtak: fasiszták, rablók, a kommunizmus 
ellenségei. Halottaik elsiratása, emlékük ápolása 
még megtűrt cselekedet sem lehetett évtizedeken 
keresztül. A halott tízezrek emlékét a családok, 
barátok, bajtársak és a korabeli feljegyzések 
örökítették meg. Emlékmű, sírkereszt nem 
sokuknak jutott. Mire változott a világ, sokan 
eltávoztak már közülük. Ezrek és ezrek nem ér
hették meg, hogy egyszer is embernek, hősök
nek nevezzék őket, hogy ima és harangszó 
szóljon halottaikért. 

Ötven esztendővel a Don menti, tragikus 
kimenetelű harcok után egyre másra jelennek 
meg kisebb-nagyobb terjedelmű munkák, ame
lyek emléket állítanak a harcolóknak, bemutatják 
életüket, sorsukat. Ilyen kötet a jelenlegi könyv 
is. Szabó Péter értő és kellően alapos bevezetője 
és jegyzetei elhelyezik a közreadott naplókat a 
nagyobb összefüggések között. A kötethez 
készített vázlatok és korabeli fotók elénk raj
zolják azt a tájat ahol ezrek és ezrek áldozták az 
életüket. 
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A magyar 2. hadsereg története még nem íra
tott meg. A történészek, hadtörténészek sokat, de 
mégis keveset írtak róla. Nem valószínű, hogy a 
közeljövőben változna ez a helyzet. Mit várhat, 
miben reménykedhet ebben az esetben a recen
zens? Talán abban, hogy sokan és sok helyütt 
követik a zalaegerszegi példát és ha másként 
nem, akkor korabeli naplók, feljegyzések 
közreadásával hozzák közelebb hozzánk 

A megújuló magyar társadalom megkülön
böztetett figyelemmel fordul évtizedekig em-
lítetlenül hagyott, sőt egyenesen elhallgatott 
háborús hőseinek és áldozatainak emléke felé. 
Éppen ezért feltétlenül példaértékűnek kell 
tekintenünk ezt a hadtörténeti irodalomban rit
kaságszámba menő osztrák tudományos feldol
gozást, amely egyrészt történelmi folyamatában 
vizsgálja és az ókortól napjainkig ábrázolja a 
harcban elesettek emlékének ápolását, másrészt 
pedig számba veszi ennek látható szimbólumait, 
a háborús emlékműveket. 

A szerzők abból az alapállásból közelítik meg 
témájukat, hogy akár győztes, akár vesztes 
háború hőseinek és áldozatainak emlékéről van 
szó, a jelennek a múltra vonatkozó és a jövőnek 
szóló üzeneteként, a háborús emlékművek min
den esetben visszatükrözik, nemcsak az em
lékezők ideológiai-vallási beállítottságát, hanem 
az emlékezők korának társadalmi, politikai, kato
nai viszonyait is. Ez a körülmény a szerzők 
nézete szerint meghatározza azt is, hogy későbbi 
korok milyen viszonyba kerülnek az örökölt 
háborús emlékművekkel, hogyan reagálnak az 
ily módon kifejezett üzenetekre. 

Az óriási anyaggazdagságra tekintettel az ele
sett katonák emlékét ugyancsak megörökítő 
síremlékeket a szerzők nem tudták bevonni út
törő feldolgozásukba, ugyanis kényszerűen 
eltekintettek attól, hogy általában minden emlék
művet tekintetbe vegyenek, amely hősökre, vagy 
áldozatokra vonatkozó üzenetet hordoz, meg 

nagyapáink, apáink mindennapi történelmét. 
Ami akkor nekik a jelen volt, az ma nekünk már 
a múlt. Annak ismerete nélkül azonban nem iga
zodhatunk el a mában. Ha csak ennyi ered
ménye is van az egyes könyveknek, akkor már 
megérte elkészíteni azokat! 

Szakály Sándor 

kellett elégedniük azzal az ugyancsak óriási vál
lalkozással, hogy a 12 300 ausztriai településen 
felállított háborús emlékművekkel foglalkozhas
sanak. A statisztikai adatlapok alapján feldolgo
zott anyag történelmi, művészettörténeti és szo
ciológiai vizsgálatának összegezése a jelen mű. 
Az összegzésből talán csak a szociológiai vizs
gálatot szükséges megmagyarázni. E tekintetben 
a szerzők azt vizsgálták, hogy az egyes helyi 
háborús emlékművekhez miként viszonyul a mai 
ottani lakosság. 

A történelmi áttekintő rész a XVIII. századot 
megelőző időre csak röviden utal, miközben fel
idézi az ókori görög és római, valamint a 
koraközépkori germán hőstisztelet tárgyi megnyi
latkozásait, ezeknek a kereszténységgel való hát
térbe szorulását, majd a keresztes háborúkkal 
való újra feltűnését, egyelőre magányos sírem
lékek és emlékkápolnák formájában. Kiemelik a 
szerzők, hogy ezek a reneszánsszal támadtak 
újra fel az ókori diadalívek és más győzelmi em
lékművek utánzásaként, ám még mindig csak 
uralkodóknak, neves hadvezéreknek a dicső
ségére állítva. Az elesett egyszerű katonák és 
polgári áldozatok emlékének megőrzésére még 
az európai abszolút uralkodók állandó had
seregének megszületését követően, a XVII. 
század második felétől kezdődően sem került 
sor, ahogyan a következő fejezet bizonyítja. Az 
első, nem egyes történelmi személyiségeknek, 
hanem jeles hadieseményeknek emléket állító 

JOACHIM GILLER-HUBERT MADER-CHRISTINA SEIDL 

WO SIND SIE GEBLIEBEN...? 
Kriegsdenkmäler und gefallenenehrung in Österreich 
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építmények csak a XVIII. század közepétől 
kezdve kezdtek feltűnni. A valódi áttörést a fran
cia forradalmi és napóleoni háborúk ered
ményezték, ahogyan a szerzők egy újabb fejezet
ben bemutatják. A tömeghadseregek mind a 
forradalmi, mind a felszabadító háborúk során 
tömeges veszteségeket szenvedtek, és a lakosság 
is minden korábbinál nagyobb szenvedést 
kényszerült átélni, így a lakosság mindinkább 
azonosult haderejével és az állammal. Ez 
magával hozta a hősi halottak politikai értelmű 
tiszteletét és az egyes elesett harcosok sírem
lékének felállítását, valamint háborús emlék
művek építését. Magyar szempontból is 
figyelemreméltó, hogy az első ausztriai emlékmű 
a Bécshez közeli Mödling feletti magaslaton 
1813-ban klasszikus stílusban épített Huszár
templom volt. Az 1848-1866 közötti időszakkal 
foglalkozó fejezet is több magyar vonatkozásra 
hívja fel a figyelmet. így az 1849-ben a császári
királyi oldalon a magyar függetlenségi 
háborúban elesetteknek 1852-ben Budán és Te
mesváron építettek emlékművet, valamint az 
alsó-ausztriai Kleinwetzdorf melletti Hősök 
hegyén, amelyen 1850-től hatalmas emlékegyüt-
test építettek ki, és ebben számos jelentős 
magyar hadvezérnek és jeles katonának is em
lékművet állítottak. 

Az 1867 ás 1914 közti időben a kétközpontú 
alkotmányos monarchiában a haderő már az 
egész politikai nemzetet testesítette meg, 
ahogyan a szerzők elemzik, és ugyanakkor 
ahogyan erre utalnak, olyan gazdasági-kulturális 
fejlődés következett be, amely lehetővé tette a 
minden korábbinál nagyobb számú emlék
műállítást, háborús emlékművek mégis alig 
születtek. Döntő változást az első világháború 
hozott, amellyel önálló fejezet foglalkozik. A 
tömeges hadbavetés és a tömeges halál már a 
harccselekmények idején háborús emlékművek 
állítására ösztönözte a lakosságot. Ezek közt is 
van magyar vonatkozású, 1917-ben orosz hadi
foglyokkal az akkori Királyhidán (ma: Bruck-
neudorf, Burgenland) levő gyakorlótéren óriási 
háborús emlékművet állítottak ,A 
világháborúban elesetteknek". Tegyük hozzá: 
máig a magyar és az osztrák, valamint a kettőt 
összekötő Habsburg-családi címer ékesíti az épít
mény bejárata feletti, a felirat és a kereszt közti 
homlokzatrészt. Az Első Osztrák Köztársaság 
fennállásának húsz esztendeje alatt tömegessé 
vált a háborús emlékműállítás, ezzel foglalkozik 
a következő fejezet, középpontba az 1934-ben 
Bécsben a külső várkapuba épített központi 
Osztrák Hősi Emlékművet állítva, amely egy
szerre emlékkápolna, kripta és kegyhely, és 
amely „az l6l8 és 1918 közti dicsőséges tettekre" 
emlékeztet. A számos háborús emlékmű közt a 
szerzők többet említenek, amelyek az elcsatolt 
egykori nyugat-magyarországi területeken em
lékeztetnek a hősökre és az áldozatokra, így a 

művészettörténetileg jelentoßek közt emelik ki a 
Storno Ferenc által 1923-ban készített ruszti em
lékművet, vagy a fraknónádasdi (Rohrbach) és a 
somfalvai (Schattendorf) 1924-es, illetve 1926-os 
felállítását. Újabb fejezet szól az Anschluß-evek-
ben és a második világháború idején állított 
viszonylag kevés számú és már nem létező 
háborús emlékművekről, amelyeknek a 
nemzetiszocialista eszméket kellett hirdetniük. Az 
utolsó történelmi fejezet a Második Osztrák 
Köztársaság idejét, vagyis a jelenkort tárgyalja. 
Az olvasó így megtudja, hogy az egyes tartomá
nyok központi emlékműveket állítottak, így az 
egykori Nyugat-Magyarország, a mai Várvidék 
(Burgenland) kormányzata 196l-ben az osztrák 
haza védelmében elesettek emlékére a magyar 
határ menti Irottkő csúcsán építette fel központi 
tartományi emlékművét. A háború és diktatúra 
katonai és polgári áldozataira emlékeztető em
lékművek között ismét több magyar vonatkozású 
is szerepel. 

A kötet második része a társadalomnak a 
háborús emlékművekkel kapcsolatos magatartás
formáit vizsgálja. A közel száz ausztriai politikai 
kerület közül a szerzők az alsó-ausztriai Lajta 
menti Bruckot választották ki ennek a vizsgálat
nak az elvégzésére. Először a háborús emlék
művek földrajzi elhelyezését veszik szemügyre, 
és megállapítják, hogy azokat vagy a templom 
közvetlen közelében, vagy a főút mentén állítot
ták fel. Azt követően a szimbolika felé fordul 
figyelmük, és azt kísérlik meg kategorizálni, 
majd a feliratokat veszik számba. A továbbiak
ban az elesettek emlékének szentelt ünnepség ri
tuáléjának általánosítására tesznek kísérletet. Egy 
további fejezetben azt vizsgálják, milyen fogalom 
kapcsolódik a helyi lakosságban a „hős" kife
jezéshez, és mennyiben tartják hősöknek azokat, 
akikre a háborús emlékművek emlékeztetnek. 
Újabb fejezetben veszik számba a szerzők a 
háborús emlékművek alapítóit és egyúttal a 
hagyományápolás főszereplőit: a települések 
vezetését, az egyházat, a bajtársi szövetségeket, a 
Hadisírgondozó Szövetséget, a haderőt, röviden 
felvázolva, melyik mit tesz. Ezt követően a 
háborús emlékművekkel kapcsolatosan a 
hagyományápolás, a politika és az ideológia hár
masának kölcsönös összefüggésrendszerére mu
tatnak rá a szerzők. Végül az utolsó fejezetben 
azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a háborús 
emlékműveknek van-e jövőjük. Az „emlékezés 
rituáléjának" a társadalmi gondolkodásban ját
szott szerepére, a lakossági identitástudatra és a 
múlt magunkévá tételének tudati folyamatára 
tekintettel a válaszra végülis igennel felelnek, bár 
utalnak a szükségszerűen meglevő társadalom
politikai ellentmondásokra. 

Manfried Rauchensteincr a kötethez ín 
utószavában röviden felidézi a kötethez vezető 
utat, a kutatási program kidolgozását, elvégzését, 
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a hatalmas információs anyag rendszerezését és 
tudományos művé formálását és az egészet 
vezérlő elképzelést. 

Befejezésül ki kell emelni nemcsak a példa
mutató szerkesztést, világos fogalmazást, célszerű 
szövegtagolást, hanem a rendkívül gazdag és 
mindig a szöveget szolgáló képanyagot, a gon
dos jegyzetelést, amely a kötet végi apparátus
ban kapott helyet, végül pedig a csatlakozó hely
ségnévmutatót. Ez utóbbi jelzi a gazdag 
kitekintést az egykori dualizmuskori területekre 

A kiadó - felismerve a lehetőséget és 
megérezve a szükséget - már 1990 közepén 
megindította sorozatát, amely immár 14. 
köteténél tart. Közülük egyesek valóban meg
felelnek annak a kitűzött célnak, hogy „számot
tevő előnyt" biztosítsanak használóiknak a vizs
gákon. Más kötetek viszont kevésbé. Én ezt a 
könyvet nem egyszerűen az „érdeklődő", még 
csak nem is a „hozzáértő" szemüvegén át olvas
tam el, hanem azzal a felelősséggel, hogy mint 
iskolánk történelmi munkaközösségének a 
vezetője, hogyan tájékoztatom róla kollégáimat 
és diákjainkat. így tehát a könyvet a szerző 
számára talán a legkellemetlenebb, de a leendő 
használó számára a legfontosabb szempontból 
értékelem: a több évtizedes tapasztalattal ren
delkező történelemtanáréból. 

A végén kezdtem, az „Irodalmi tájékoztató"-
val. Jól tudom, hogy ez nem a szerző által át
nézett anyagot öleli fel, hanem ajánlás az érdek
lődő tanároknak és diákoknak. Éppen ezért 
érthetetlen, hogy miért szerepel benne a Kriegs
tagebuch des OKW nyolc kötete, s miért 
hiányzik belőle Montgomery, Eisenhower. De 
Gaulle, Churchill vagy Zsukov emlékiratainak 
magyar kiadása. Gosztonyi Péter egyetlen 
külföldön megjelent kötetével szerepel benne, s 
nem a három hazaival. Benne van Karsai Elek 
híres-hírhedt 1962-es könyve (A berchtesgadeni 
sasfészektől a berlini bunkerig), amely inkább 
politikai lektűr, mintsem történelmi munka; nincs 
viszont benne Volkogonov Sztálinról szóló 
könyve. S a nagyobbik baj az, hogy a könyvön 

és akkori szomszédos birodalmakra, valamint azt 
a tényt, hogy a kötet végülis másfélszáz mai 
település háborús emlékművéről ad az általános 
ismeretek mellett konkrét tényközlést. Mindezek 
alapján követendő példaként ajánlja a recenzens 
a hazai kutatás figyelmébe ezt a hadtörténelmi 
irodalomban ritkaságszámba menő osztrák 
tudományos művet. 

Zachar József 

sem érződik: a szerző használta volna. Márpedig 
második világháborús szovjet történelmet írni 
Volkogonov mellőzésével, finoman szólva, nem 
szerencsés. 

így hát nem is csodálkoztam azon. hogy a 
könyvet végigolvasva maradék lelkesedésem is 
lejjebb lohadt. Olyan alapvető tényeket nem 
találtam meg benne, mint hog)- a Szovjetunió 
nem írta alá a hadifoglyokra és a polgári lakos
ságra vonatkozó nemzetközi egyezményeket -
pedig ezt a már hivatalosan bevont, de jobb 
híján többhelyütt még mindig használt egykori 
IV gimnazista tankönyv is tartalmazta! Vagy 
hogy a Blitzkrieget és a Battle of Englandot a 
Wehrmacht a szovjet üzemanyagszállítások 
jóvoltából tudta végégharcolni. Magyarország 
szerepe benne is van, meg nincs is. Túlértékelt
nek találom a két diktátor hadvezéri szerepének 
bemutatását. Sehol sem akadtam rá benne a hír
hedt 1941-es 270. és 1942-es 227. számú sztálini 
parancsokra, vagy arra, hogy Sztálin utasításai 
értelmében „tekintet nélkül a veszteségekre" 
kellett támadni. 

Aludva egyet a hibajegyzékre, másnap szám
bavettem a könyv erényeit is. Először is (bár en
nek természetesnek kéne lenni) az egész 
világháború történetét mondja el. Igen jól mu
tatja be az 1939-es diplomáciai kötélhúzásokat, s 
diplomáciatörténeti részei általában is jobbak a 
hadtörténelmieknél. Magyarországon sokaknak 
még ma is újdonságként hathatnak az Anglia 
egyéves hősi helytállásáról írt részek vagy a 
Lend-Lease ismertetése. Egyértelműen - bár rövi-

SIPOS PÉTER 

A II. VILÁGHÁBORÚ ÉS AZ AZT KÖVETŐ BÉKÉK 

Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek 

(IKVA, Budapest, 1991. 141 o.) 

— 202 — 



den - ír a szovjet hadsereg németországi és 
magyarországi atrocitásairól. (Gyilaszra hi
vatkozva megemlíthető lett volna, hogy még a 
szövetséges Szerbiában is hasonlóan viselkedtek, 
s ennek jugoszláv részről történt nagyon szelíd 
felvetése volt az első repedés a nagy barát
ságon.) Reálisan foglalkozik a könyv a Japán el
leni atomtámadás kérdésével. Előnyére vált az is, 
hogy egy fejezetecskét szentelt az 1947-es 
békekötéseknek. (De meg lehetett volna emlí

teni, hogy Németországgal csak 1990-ben írták 
alá...) 

A könyv szerkezete világos, áttekinthető, és 
stílusa ellen sem lehet kifogást emelni. 

Összefoglalva: egy szerényebb felkészültségű 
tanár és diákjai számára csak ajánlani tudom. De 
én nem vétetem meg a sajátjaimmal... 

Nagy Domokos Imre 
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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 esetében -
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 leli /tőség. 

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.) 

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos -
nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esedeges 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 
esetekbe i az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

8. A icgyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott 
mű szerz jenek nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári, 
kézirattá-; és bibliográfiai adatokat. 

9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.) 

10. R icenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok es tén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. N yomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a 
számozc itt és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat 
hátlapjai: a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét. 
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