
H A D T Ö R T É N E L M I I R O D A L O M 

A világháború 1914—1918. Különös tekintettel Magyarországra és 
a magyar csapatok szereplésére. (Szerkeszti és kiadja a m. kir. 
Hadilevéltár, Budapest, 1957.) 

VII. kötet. 
A m. kir. Hadilevéltár összefoglaló hatalmas művének nem-

rég megjelent A II. kötete, az 1914. év két utolsó, eseményekben 
és válságokban gazdag hónapját tárgyalja, szokott tárgyilagos-
sággal. alapossággal és magas színvonalú szakszerűséggel. 

A leírt események kezdő, „Általános helyzete" — 1914. októ-
ber hava — a központi hatalmaknak katonai szempontból talán 
legsivárabb időszaka. A galíciai és lengyelországi sikertelen őszi 
hadjárat után nem. volt alaptalan az az aggodalom, vájjon meg 
tudiuk-e állítani az orosz hadak előnyomulását a központi hatal-
mak fővárosai — Berlin, Bécs, Budapest — ellen. Annál is inkább, 
mivel a Marne-i kudarc után. a várt döntő német siker elmaradt 
és vele az így felszabadult német főerőknek az orosz hadszín-
téren való alkalmaztatása is bizonytalanná vált. Mindkét hadszín-
tér külön-külön figyelmet kívánt. Ezzel előtérbe jutott a két-
arcvonalas háború problémája, összes nehézségeivel együtt, f o -
kozta a feszültséget, hogy úgy Conrad, mint Hindenburg és 
Ludendorff felfogása az volt, hogy a háború sorsa orosz földön, 
illetve a keleti hadszíntéren, dől el, míg Falkenhayn és a német 
császár azt a nézetet képviselték, hogy a döntést előbb a franciák 
és angolok ellen kell kierőszakolni. És ezzel kapcsolatban felütötte 
fejét a koalíciós háború egyik, örökké visszatérő, főnehézséget 
az egységes katonai vezetés, illetve parancsnoklás kérdése. Ezen 
igen érdekes, nyilvánosan alig ismert bizalmas elgondolásokat, 
javaslatokat és az e tárgy körül, a német és az osztrák-magyar 
hadvezetőség között forgott levelezést, részletesen és lebilincselően 
tárgyalja a mű bevezető fejezete. 

Az orosz hadszíntéren november elején beállott válság — a 
szövetségesek általános visszavonulása — ellenére, mindkét vezér, 
úgy Conrad, mint Hindenburg, azzal a gondolattal foglalkozik, 
hogy hadaik átcsoportosítása után, a kezdést magukhoz ragadva, 
harapófogószerű átkarolással támadják meg a nagy A isztulaívben 
Nyugat felé előretörő orosz főerőket. A lodzi csata, melyet a német 
9. hadsereg vív Mackensen parancsnoksága alatt, s a krakó-czes-
toehovai csata, melyben az osztrák-magyar 1., 2. és 3. hadsereg küzd 
Conrad vezérlete alatt november második felében — ezen tervek 
eredményei. Nagyjelentőségű hadászati sikerük — bár az ellensé-
get döntően meg nem vertük — az. hogy az oroszok előnyomulását 
Németország és a Monarchia szívébe, végleg megakadályoztuk. A 
két szellemes, merész csataterv keletkezését és végrehajtását tár-
gyaló fejezetek, amelyekben valóban megismerjük „a hadviselés 



művészetét", a \ II. kötetnek legérdekesebb és legtanulságosabb 
részei. 

Közelebbről érdekelnek bennünket viszont a hadműveletek a 
Kárpátokban november havában, melyeknek célja tudvalevőleg 
az volt, hogy a Magyarország területére betört orosz 8. hadsereget 
visszaverjük. Ezen rendkívül súlyos viszonyok között, nehéz te-
reppel, dermesztő hideggel, ellenséges fölénnyel szemben lefolyt 
harcok jellemzésére legjobb, ha e nehéz küzdelemben volt ellen-
felünket, Brussilow orosz lovassági tábornokot idézzük: „ . . . K ü -
lönösen a magyarok védték borzalmas és kétségbeesett elszánt-
sággal a magyar síkságra vezető útakat." (508. old.) 

De nem kevésbbé meleg érdeklődéssel követjük a limanova-
lapanówi hadjárat izgalmas eseményeit, mert az itt aratott győ-
zelem oroszlánrésze ismét a magyar csapatokat illeti meg. lNiagy 
katonapolitikai eredménye pedig az volt, hogy a félelmetes 
„orosz gőzhengert" nemcsak hogy megállítottuk, hanem vissza-
fordulásra is kényszerítettük. Magáról a hadjáratról — főleg 
tervéről és végrehajtásáról — az orosz szakirodalom állapította 
meg, hogy „hadászati mestermű" volt. (469. old.) 

Kötetünk további kiemelkedő fejezete Przemysl második 
körülzárásának ismertetése a várőrség eredménytelen kitörései-
vel, az osztrák-magyar tábori haderővel való együttműködés 
céljából, melyek — sajnos — már magukban hordották a siker-
telenség csíráját és a vár későbbi tragikus sorsát. Figyelmünket 
lekötő részletek továbbá a nagyvonásokban leírt Keletporosz-
országi harcok, a flandriai harcokat befejező igen véres és sú-
lyos yperni csata, amelyben az angol expedíciós hadsereg majd-
nem teljesen megsemmisült, ugyanakkor, amikor Langemarknál 
a német önkéntes ifjúságból álló tartalék hadtestet ugyanaz a 
sors érte. Rövid ismertetés tárgyát teszik még a tengereken lezaj-
lott események. 

Rendkívül érdekfeszítő, a különben is mindenképpen tartal-
mas kötet zárófejezete, összefoglalja a több mint 5 hónapos 
háború fontosabb politikai és katonai eseményeit, de rámutat 
egyúttal azon tényezőkre, hibákra és múlasztásokra is, melyek-
nek a háború eddigi menetére befolyásuk volt. Megállapítja, 
hogy a sok vér és anyagi áldozat árán elért csatasikerek dacára, 
a háború sorsa és vége akkor — 1914/15 fordulóján — teljesen 
bizonvtalanná vált. Kifejezésre jutott ez abban is, hogy a semle-
ges, de a háborúba beavatkozni szándékozó államokat — Olasz-
országot, Romániát. Bulgáriát — visszatartotta a fegyveres fel-
lépéstől. Hadászatilag a nyugati hadszíntéren a versenyfutás a 
tengerhez holtversennyel végződött. A téli időszak előrehalad-
tával az arcvonalak mindinkább megmerevedtek. A c s a p a t o k 
támadóereje csökkent és fokozódott egvúttal az anyag- és lövő-
szerhiánv. ami a hadviselő feleket végül a védelemre kénysze-
rítette. Megkezdődött az állásharc. 

Meggyőző erővel vázolja a Hadilevéltár a továbbiakban a 
központi hatalmaknak súlyos katonapolitikai helyzetét (Szer-
bia elleni kudarcunkat és annak következményeit), az év végén és 
mindazon fontos esyéb tényezőket, melyek a két szövetséges-
társ politikai és katonai együttműködését megnehezítették és 



amelynek egyik főoka, az egységes vezetésnek már említett hiánya 
volt. 

Nagy gondot okozott különösen Ausztria-Magyarországban a 
tábori haderő harcierejének helyreállítása. Az emberben szenve-
dett veszteségek addig el nem képzelt arányokat öltöttek, ame-
lyekre nem voltunk előre felkészülve. Két igen szemléltető táblá-
zat mutatja be az 1914. év végéig beállott veszteségeket, illetve 
egyrészt a háború kitörésekor, másrészt az év végén még rendel-
kezésre állott emberanyagot. Hogy csak egy számot ragadjunk ki 
az érdekesnél érdekesebb adatokból: a hadrakelt sereg létszáma a 
háború kitörése óta több mint 1 Vi millió fővel — körülbelül 44 
%-kal — apadt! Az ismertetés rámutat a továbbiakban azon ko-
moly körülményre, hogy a tiszti veszteségek pótlása milyen nehéz-
ségekbe ütközött. Súlyos kérdés volt az anyagi felszerelés pót-
lása is. Nagy volt a hiány a ruházatban, de különösen a fegyver-
zetben, továbbá a tüzér lövőszerben; az év végéig például közel 
1 millió puska veszett el! 

Mindezt összegezve, az 1914 végén beállott általános helyzet, 
a Hadilevéltár megállapítása szerint — kivonatosan — ez volt: 
„ . . . A harc eldöntésére nem volt remény, . . . Nyilvánvaló lett, 
hogy a háború hosszúidéig fog elhúzódni, libben pedig a központi 
hatalmak részére fölötte nagy veszély rejlett, mert a gazdasági 
AÍszonyok folytán az idő ellenünk dolgozott!" 

A hétszázoldalas kötet tanulmányozását 30 kitűnő térképváz-
lat és az eddigi összes harctéri események igen ügyes áttekintése 
könnyíti meg. Elismeréssel és köszönettel tartozunk a m. kir. Hadi 
Levéltárnak, hogy nagy munkája, mely nemcsak a világháború 
történetének tudományos alapon való feldolgozását, hanem egy-
úttal a magyar katona dicső szereplésének megörökítését tűzte ki 
célul, ismét egy újabb lépéssel haladt előre. 

vitéz Németh La jos. 

Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. Tizenegyedik 
rész II. kötet. (Hunyadi Mátyás 1458—1490.) Nagy nyolcadrét, 
282 oldal. 5 térkép és csatavázlat melléklettel. (Budapest, 1937. 
Gr ill-kiadó vállalata.) 

Bánlaky altábornagy hadtörténeti munkájának sorozatában 
elérkezett a XV. század második részéhez. A most megjelent 
könyv (a nagy munka XI. részének 11. kötete) Hunyadi Mátyás 
király uralkodásának katonai történetével foglalkozik. 52 feje-
zetbe tagolva írja le az eseményeket Mátyás király megválasz-
tásától 1458-tól. a királynak 1490-ben bekövetkezett haláláig. Na-
gyon szemléltető képet nverünk a Mátvás trónraléptekor ural-
kodott zűrzavaros kiil- és belpolitikai helyzetről és mindazokról a 
harcokról, amelyeket Mátyás, királyi trónjának biztosítása érde-
kében külső hatalmak és belső pártütők ellen vívott. A szerző, 
élénk tárgyalási módján, mindvégig érdekesen írja le a Giskra 
elleni hadjáratokat, Mátyás király háborúit Frigyes német csá-
szár ellen, amelyek végiil 1462-ben megegyezéssel értek véget. 
Mátyás ezután a Délvidék felé fordult, megkezdte oláhországi és 
boszniai had járatait, de közben, 1460 után, újból sok gondot okoz-



tak neki a cseh rablók felvidéki betörései és Podjebrad cseh 
királlyal támadt bonyodalmai, amelyek újabb háborúhoz vezet-
tek. A következő évtizedekben Mátyásnak ügyesen kellett hadat 
viselnie sokszor két irányban is, főleg, amikor a déli határszélen 
be-betörő törökök újabb veszélyt hoztak Magvarországra. De 
Mát^ ás királynak ebben az időben — életpályájának delelőpont-
j á n — a törökverésnél nagyobb tervei voltak. A nagy nyugat-
európai politikába való avatkozás távolabbi céljai elkábították, 
úgyhogy életének és uralkodásának hátralévő tizedeiben érdek-
lődését sokkal inkább ezek az események kötötték le, mint a 
Magyarországot közvetlenebbül fenyegető török veszély elhárí-
tása. Legnagvobb nemzeti királyunknak ezt, a magvar szempont-
ból nagyon kedvezőtlen külpolitikai irányvonalát régebbi tör-
ténetkutatóink nem figyelték meg kellően. Csupán az újabbkori 
történetkutatás hozta felszínre ezt a kérdést és világította meg 
helyesen Mátyás királynak ezt a nem szerencsés politikáját. Bán-
laky altábornagy — bár munkájában túlnyomórészben régi for-
rásmunkák nyomán halad — igen találó történeti érzékkel ugyan-
ezt állapítja meg, amikor felismeri Mátyásnak azt a hibáját, 
hogv folyton növekvő: ,.hír ós hatalomszomjától sarkalva 
a déli frontnak csak a legszükségesebb mértékben való figye-
lembevétele mellett minden erejét, tehetségét, a nyugati 
frontra helyezte át" (93. o.). Ezzel tehát háttérbe tolta nagyhírű 
atyja végrendeletében reáruházott feladatát, a török hatalom le-
törését. A szerző szerint, ha korai halála meg nem akadályozza 
őt abban, hogy a nyugati kérdés elintézése után minden erejét a 
törökre vesse, bizonyára ezt a feladatot is megoldotta volna. így 
azonban a magyar államrendszer védelmének egvik fő és nemzeti 
szempontból legközvetlenebb és legerősebb pillérjét már nem 
tudta megépíteni. Ez volt az oka a törökök későbbi térhódításá-
nak és ezzel kapcsolatban Magyarország romlásának. 

Bánlaky altábornagy minden hadjárat, nagyobb hadművelet 
után érdekes, egyéni elmélkedésének és megfigyelésének alakjá-
ban szűri le tapasztalatait s ezekkel a visszatekintő magyaráza-
tokkal még érdekesebbé teszi a hadműveletek és csaták leírásait. 

Markó Árpád. 

Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés és töríénete. Budapest, Egye-
temi nyomda, 1936., fűzve 328 1. negyedrét. 

A szellemtörténeti kutató és feldolgozó módszer segítségével, 
az utóbbi években megjelent könyvek és értekezések már általá-
nos megnyugvásra eldöntötték az „áruló" Görgey kérdését és 
megadták szabadságharcunk e legnagyobb katonájának az őt 
megillető igazságszolgáltatást. Kosáry könyve mégsem felesleges 
munka, nemcsak azért, mert a Görgey-kérdés körül folyó szemé-
lyi és irodalmi viták történetét igen érdekesen és összefoglaló 
módon ismerteti, hanem azért is, mert igen sok új, széleskörű kuta-
tásra támaszkodó adattal világítja meg Görgev szerepét, és Kos-
suthnak ebben a kérdésben elfoglalt merev és egyoldalú állás-
pontját. 



A könyv célja mint azt a szerző a bevezető fejezetben mondja 
— nem az, hogy döntsön az „áruló" vagy „nem áruló" Ítéletek 
között, hiszen a vádat az újabbkori kutatás már megdöntötte, 
hanem az, hogy a vádak alakulását, az egykor magasztalt, majd 
elátkozott vezér köré szövődő célzatos, rosszakaratú rágalmak 
visszhangját, tetteinek bírálatát, és Görgeyr tevékenységének ké-
sőbbi irodalmi, többféle ábrázolását elénk vetítse. Szóval azt az 
útat, amelyen Görgey alakja, kortársai, a későbbi közvélemény 
és irodalom véleményétől és ítéletétől kísérve haladt, feltűnésétől 
egészen visegrádi magányában bekövetkezett haláláig. 

Kosáry könyve nemcsak tárgyánál fogva, de általábanvéve is 
újabb hadtörténeti irodalmunk értékes művei közé sorolható. A 
hadtörténetkutatók pedig elismeréssel és örömmel állapíthatják 
meg a könyvről azt, hogy' ez a fiatal és nem katona írótársuk, 
feladatát igen jól oldotta meg. A könyv szerkezete egységes, ke-
rek; feldolgozási módja logikus, áttekinthető, stílusa gördülékeny, 
írásmódja eleven, érdekes. Az olvasást csupán a sok sajtóhiba és 
több, szedési vagy tördelési hibából származó érthetetlen mondat 
zavarja. 

Jellemzései jók, a szabadságharc hadműveleteinek tárgyalá-
sánál figyelembe vette a legújabb szakmunkák megállapítását, 
ezért a fővezérek közötti ellentéteket, a hadvezetés hibáit és elő-
nyeit helyes megvilágításban vázolja. A könyv politikai vonat-
kozásaiban szintén alapos kutatói munkát állapíthatunk meg, az 
adatok feldolgozásából pedig azt a szomorú valóságot, hogy a 
48-as események történetét azelőtt milyen egyoldalú és elfogult 
források nyomán ismertük. 

A szerző 8 fejezetre osztja könyvét. A kérdés előzményei és 
háttere után részletesen foglalkozik Kossuth multszemléletével, az 
emigrációs irodalom és a külföldi vélemények ismertetésével, vala-
mint a magyar közvélemény kialakulásával \ ilágos után. Azután 
a száműzött Görgey életét, a Budapesti Szemle és Kossuth „Ira-
taidnak Görgey vei foglalkozó részleteit magyarázza és igen találó 
képet fest a későbbi „Honvéd egyletek", tisztán szélsőséges, déli-
bábos történetszemléletbe merült felszínes működéséről és a 48-as 
kérdés és a Görgey-probléma helyzetéről, az 1867-i kiegyezés moz-
zanataival kapcsolatban. A könyv befejező fejezetét a Görgey-
vád és irodalom összefoglaló ismertetésének és e kérdéseknek a 
mai higgadt, tárgyilagos történetírás revíziója révén tisztult fel-
fogásának szenteli. 

Igen érdekesek Kosáry könyveinek azok a részletei, amelyek 
a Görgey—Kossuth ellentét okaival, fejlődésével és annak a 
Kossuth multszemléletéből fakadó elmérgesedésével foglalkoznak. 
A könyvben fokról-fokra kísérhetjük annak a bizalmatlansági 
légkörnek sűrűsödését, amely Görgey valódi hadvezéri és emberi 
értékeit az akkori közvélemény elől szinte szándékosan eltakarta. 
Hogy az áruló hírnév úgyszólván élete végéig Görgey nevéhez 
tapadt, annak okát Kosáry legfőképen Kossuth magatartásában 
találja, aki még az emigráció késői éveiben sem volt hajlandó 
elejteni az árulásnak elhamarkodott vádját és viddini levelében 
— mely önigazolás és egyben vádirat Görgey ellen — kifejezésre 
juttatott ítéletét lezártnak tartotta. Ezért követői ez ellen fel-



szólalni kegyelethiánynak tekintették még akkor is, mikor pedig 
már mindjobban kiderült Görgey ártatlansága. A Kossuth-kultusz 
túlzása, amely a kormányzót történeti nagyság tekintetében, 
(hosáry a Független Magyarország 1899. szeptember 3-i számá-
ból idézi), Szent László, sőt Mátyás királynál magasabb polcra 
helyezte, a világháború előtt szinte lehetetlenné tette azt, hogy 
valaki a hazaárulás vádja nélkül Görgey védőjéül szegődjék. 
A régiek közül ehhez úgyszólván csupán Gyulai Pálnak volt 
bátorsága, de szava az ekkori elfogult politikai légkörben vissz-
hang nélkül maradt. 

Igen tanulságos olvasmány Kosárynak ez az első nagyobb 
munkája. Nemcsak egy arra érdemes nemzeti nagyság áll most 
már még tisztábban előttünk, hanem tanulságos azért is, mert 
meglátjuk belőle azt, hogy a csupán lelkesedő és objektív meg-
fontolásoktól, bírálatoktól mereven elzárkózó történetírás, (mint 
amilyen volt a szabadságharc irodalmának jóformán valamennyi 
terméke a világháború előtt), milyen károsan befolvásolhat ia és 
hamis vágánvokra terelheti egv nemzet véleményét és ítéletét és 
milyen homokba épített alapokat rakhat le a későbbi történet-
írás részére, ha nem sikerül a való igazságot idejekorán felderíteni. 

Kosárv Domokos további munkásságához sok reményt füzünk. 
Markó Árpád. 

Szentpétery Imre: A Bölcsészettudományi Kar Története, 1635— 
1935. — A királyi Magyar Pázmánv Péter-tudományegyetem 
története, IV. kötet. Budapest, 1955. XIX. és 716. lap. 

A Budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem 1935-ben ün-
nepelte alapításának és fennállásának háromszáz esztendős jubi-
leumát. Ez alkalomból az egyetem karai elhatározták, hogv az 
egyetem, illetve az egyes karok történetét kebelbeli s z a k f é r f i a k k a l 
megíratják. 

A budapesti egyetem történetével már eddig is többen foglal-
koztak (pl. Kazy, Fejér György, Pauler Tivadar. Thewrewk Emil 
és mások), azonban egyik mű sem olyan alaoos. részletes és terje-
delmes, mint a mostani négykötetes jubiláris munka, amely 
valamennvi egyetemi kar múltjának kimerítő leírását tartalmazza. 

A bölcsészettudományi kar történetének megírását a kar a 
diplomatika és a történelmi segédtudományok ieles tanárára 
bízta, aki ezen megtisztelő megbízatásnak a nála megszokott pon-
tos lelkiismeretességgel tett eleget. 

Bennünket Szentpétery munkájából főleg az a rész érdekel, 
amelvben a haditudományok oktatásáról van szó. 

Tudjuk, hogy nálunk a XIX. századig az elméleti katonai 
tudományokat nem tanították. A fősúlyt nálunk nem is ezekre, 
hanem a gyakorlati tudásra s emellett a vitézségre és egvéb kato-
nai erénvekre vetették, s noha nekünk csak gyakorlatilag kép-
zett tisztjeink és főtisztjeink valának, mégis pl. csak a XA III. szá-
zadban nem egy hírneves hadvezér került ki köziiliik. 

A szomszéd Ausztriában az alsóausztriai rendek már 1680-
ban szükségét érezték, hogy Bécsben egy rendi akadémiát alapít-
sanak. azaz egy olyan iskolát, amelyben többek közt számtant. 



mértani, katonai és polgári építészetet, táborépítéstant, erődítést 
és várharcot is tanítsanak. Azonban sem ez, sem az udvari Fagen 
Schule, sem a gróf Löwenburg, sem pedig a Savovai Emánuel 
özvegye, herceg Lichtenstein Anna által alapított eféle iskolák a 
célnak meg nem feleltek. Észrevehette ezt az ekkor uralkodó 
Mária Terézia is, aki 1752-ben megalapította az Adeliges Cadet-
ten Corps-ot, amely már 1756-ban felvette az Akadémia nevet, s 
amely 1769-ben a bécsi előkészítő iskolával egyesítve, a katonai 
Mária Terézia akadémia nevet kapta.1 

Ez a helyzet Ausztriában, a XVIII. század végén, amidőn 
nálunk még csak híre-hamva sincs a katonai elméleti kiképzés-
nek. A napoleoni háborúk azonban Magyarországon is meggyőz-
ték a Karokat és Rendeket arról, hogy valamiféle magasabb kato-
nai iskolát kell felállítani, s az 1802. évi 4. t.-cikkből látjuk, hogy 
ezzel a kérdéssel már a felség és az országgyűlés is foglalkozik; 
felmerül egy a nemes if jak felvételére szolgáló katonai akadémia 
felállításának eszméje, azonban mindaddig, amíg ez meg nem tör-
ténik, a felség megengedi, hogy a pesti egyetemen felállíttassék 
egy tanszék, a katonai tudományok tanítására. 

Ugyanekkor gróf Festetics György, Rhédey Lajos és Pár-
niczky Mihály nagy összegű alapítványokat (40.000 frt.. 11.000 
frt.) tesznek, hogy mindaddig, amis- Magyarországon katonai 
akadémia fel nem állíttatik, a magyar if jak a bécsi katonai aka-
démián alapítványi helyeken képeztessenek ki. 

Látjuk tehát, hogy a felség a pesti egyetemen a hadtudomá-
nyok tanításának tervét jóváhagyta, s a Ratio Educationis 1806. 
évi kiadásának 114. §-a említi is a haditudományoknak (hadi 
építéstan. pyrotechnika, ágyútan stb.) pesti tanszékét. Marczi-
bánvi István udvari tanácsos pedig ezen tanszék felállítására 
50.000 forintos alapítványt tesz. Mivel azonban az alapítványtevő 
azt kívánta, hogy a tanszéken az előadási nyelv a magyar legyen, 
ezen a kívánságon az egész terv szerencsésen meg is bukott és a 
tanszék felállítása elmaradt. 

Az 1808. évi 7. t.-c. a katonai Ludovika Akadémia felállítását 
rendelvén el. ezzel a hadtudományoknak a pesti egyetemen való 
tanítása jó időre lekerül a napirendről. 1869-ben merül fel újra 
a század eleje óta szunnvadó terv, amidőn báró Eötvös József 
kultuszminiszter a véderőről szóló törvény elfogadásával kapcso-
latosan ugyan — de Szentnéterv szerint nem a maga elgondolása 
alapján — előterjesztést tett a felségnek, hogy a pesti egyetemen 
a haditudományok négy tanár közt megosztva adassanak elő. A 
felség az előterjesztésben foglaltakhoz hozzájárult és felhívta a 
minisztert, ho<rv dolgozza ki a tantervet, amelyben a hadügytörté-
net is szerepelt. 

A tantervet a kultusz-, honvédelmi- és közöshadügyminiszter, 
továbbá az egyetem képviselői ki is dolgozták: az előadó taná-
rokat. akik persze katonák voltak, a kultuszminiszter ki is ne-
vezte és az egész tanfolyamot az egyik katonatanár igazgatása 
alatt a bölcsészettudományi karhoz kapcsolta. A tanfolvamon az 

1 V. ö. Schwarz Johann: Geschichte der Savovsehen Rit terakademie 
zu Wien. Bécs, 1897. 



előadások az 1868/69. tanév második félévében kezdődtek meg, s 
1869/70. óta négy előadó a ..Hadtan", katonai földrajz, ,.Harctan", 
fegyvertan, útász-szolgálat, „Földszíntan, földszínrajz és fölvétel", 
a tábori szolgálat, a tábori és állandó erődítés alapszabálvai. a 
hadügy történelme címen, heti egy-egy órás előadásokban oktatta 
ezen tárgyakat. Mivel azonban az előadókkal is bajok voltak, meg 
az if júság sem látogatta az előadásokat. 1873-ban ez a tanfolyam 
megszűnt. 

1873 ntán a legújabb időkig katonai tantárgyakat az egyete-
meken nem adtak elő. Ujabban. (1950), amint az általánosan tu-
dott dolog, az egyetemeken hadtudományi enciklopédiaszerű 
kollégiumokat ismét tanítanak, azonban — sajnos — hadtörté-
nelmet ez időszerint az egyetemeken nem adnak elő. 

Dr. Iványi Béla. 

Pfannl Jenő: A győri vár a középkorban. Különlenyomat 
a Győri Szemle 1956. évfolyamából. 8° 52. 1. számos képpel. 
Győr. 1957. 

Nagyon nehéz feladatra vállalkozott a szerző ennek a dol-
gozatának megírásával, mert a mi hajdani váraink és várkasté-
lyaink legnagyobb része vagy teljesen elpusztult, vagy annyira 
átváltozott, hogy a középkori állapot rekonstruálása legtöbbj 
esetben lebírhatatlan akadályba ütközik. Az utóbbi eset történt 
Gvőrött is s így azt ami a középkorból megmaradt, ma már alig 
lehet kitapogatni. Annyival is kevésbbé. mert Lambert Kristóf 
várparancsnok — 1529-ben — a törökök közeledtére felgyúj-
tatta. a várat, amely középkori alakjában nem is épült fel többé 
soha. Ennélfogva a szerző — nagyon helyesen — csupán a késő 
középkorra, vagyis az olasz bástyarendszer befogadását közvet-
lenül megelőző időszakra vonatkoztatja fejtegetéseit. Ugyanis, 
néhány régi metszeten még felismerhetők Győr későközépkori 
várának nyomai. így a bécsi National-Bibliothekben őrzött 
Agnelli-féle tervrajzon, a püspöki palotán, a székesegyházon és 
egy négyszögletű tornyon kívül, a régi várfalakból is látható 
körülbelül 220 méternyi darab. A zenoi Domenico-féle olasz 
metszet a Káptalandombot körülfogó régi várfalak jókora T-észét 
is feltünteti. A szerző ezeken kívül a Püspökvár alatti pince-
hálózatot is felhasználja a középkori helyzet megállapítására, 
mert ezek a földalatti helyiségek kétségkívül a vár XVI. század-
beli újjáépítését megelőző időkből valók. A püspöki palotáról, 
a XV. század végére vonatkoztatva, egy faldarabot kivéve, elég 
tiszta képet rajzol a szerző. Magábazárt várkastély volt, amely-
nek a Rába felől erős pillérekkel megtámasztott falai, még 8 
méter magasságban is. 1 méter vastagok voltak. A külső vár-
falak. a mai helyzet alapján ítélve, legalább 10 méter magas ak 
lehettek, 

A püsnöki palota lábainál terült el a kiilső vár. az akkor 
még igen kicsiny Gvőr város. Vizesárok és magas falak övez-
ték. Az árokba a Rába adta a vizet. A kiilső várfalak kerülete 
mindössze 620 méterre rúgott. Győr városának a XV. század 
végén 2 kapuja s valószínűleg 6 szögletes és 5 kerek tornya volt. 



A tornyok féltestükkel a falsíkok elé szögeltek s hátul nyitot-
tak voltak; átmérőjük 9—12 méter lehetett. 

Az óvatos szerző a 19. laphoz csatolt rekonstrukción világo-
san megkülönbözteti a megbízhatóan megállapítható s a csak 
valószínű részeket azoktól, amelyekre vonatkozóan csupán fel-
tevésekre vagyunk útalva. Ezenkívül pontos helyszíni felméré-
seket is végzett s így a régi leíró és ábrázoló forrásanyaggal 
együtt, gondosan felhasznált mindent, ami a szóbanforgó igen 
nehéz kérdés tisztázásához hozzájárulhatott. 

Sz — 6. 

Saád Ferenc: A magyar tüzérségi szaval: történele. Pécs, 195b. 
Kultúra-műintézet. Nagy nyolcadrét, fűzve 64 oldal. 

Saád Ferenc százados bölcsészdoktori értekezésének tárgyául 
a régi magyar hadtörténet egyik érdekes nyelvészeti kérdését 
választotta. Hálás feladat, mert magyar katonai nyelvünk múlt-
járól vajmi keveset tudunk; ezekkel a kérdésekkel szakíróink alig 
foglalkoznak. Különösen fontos éppen a tüzérség régi magyar 
szavainak felderítése és megmagyarázása, mert ez a fegyvernem 
nem magyar eredetű s mégis azt látjuk, hogy a tüzér mesterség 
számtalan tősgyökeres magyar szóval és szólásmondással gyara-
pította régi magyar hadinyelvünket. 

A 12 fejezetből álló munka az ágyúk elődeiről, a puskapor 
nélküli hadigépekről és a számszerí j jrúl írt fejezettel kezdődik, 
azután áttér az ágyú elnevezés legrégibb nyomainak kutatására. 
A könnyű ágyú megjelölésére, a X\ I. század okirataiban már 
a pattantyú szót használták. A következő fejezetekben részletesen 
foglalkozik a különféle mozsár-, ágyú-, szakállas-, gát- és vár-
puskák, továbbá a seregbontók, elnevezéseinek fejtegetésével. A 
szerző az ágyú és a vele rokonfegyverek elnevezéseinek kutatásá-
val kapcsolatban, igen helyesen kitér a puskapor, a lövedékek, az 
alkatrészek, a" segédeszközök és szerszámok egykorú neveinek 
magyarázására is, végül pedig a tűzérmesterséggel kapcsolatos, 
egyéb tüzesszerszámok (petárda, rakéta, tüzeskorsó stb.) régi ma-
gyar elnevezéseit kutatja. Igen helyesen állapít ja meg, hogv mi-
lyen nagy mulasztást követett el a nyelvújítás akkor, amikor a 
meglévő régi magyar tüzér szakkifejezések átvétele vagy logikus 
átalakítása helyett, gyökértelen és erőszakosan alkotott tüzérségi 
elnevezéseket hozott forgalomba. Munkája hézagpótló forrás-
munka a magyar tüzérség történetében, amelynek nemcsak had-
történészek. hanem nyelvtudósok is hasznát veszik. A szerző 
maga is filológus, így megértjük azt, hogv a munka feldolgozási 
módjánál a hangsúly a szavak nyelvészeti boncolgatásán van, nem 
pedig azon, hogy ezek az ősi magyar szakkifejezések milyen he-
lyet foglaltak el a tüzérség szervezéstörténetében. Szívesen láttuk 
volna azt, ha több, — főleg harcászati vonatkozású, — adatot ka-
punk a szerző lelkiismeretes forráskutatásai révén, a magyar 
tüzérség régi történetéből. Ez azonban semmit sem von le a munka 
értékéből. így is figyelemreméltó és nélkülözhetetlen segédeszköz 
a magyar haditörténetkutatás minden munkásának. 

Markó Árpád. 



Carlo Montü: Storia clell'Art iglieria Italiana. 111. kötet (1815— 
1870). Nagy 8°, 1226 1., 328 képpel. Róma, 1936. 

Annakidején már részletesen megemlékeztünk ennek a kiváló 
munkának I. és II. kötetéről; azóta a két elsőnél terjedelmesebb 
111. kötet is megjelent. Amennyire szűkreszabott terünk engedi, 
erről akarunk most szólani. Ez is, mint a másik két kötet, rend-
kívül érdekes és hasznos olvasmány, nemcsak nekünk tüzérek-
nek, hanem a hadtörténelem minden művelőjének is. Ismertetése 
azonban annal nehezebb feladat, mert úgyszólván minden része 
egyformán fontos és ennélfogva nagyon bajos eldönteni, hogy 
melyikről írjunk és melyiket mellőzzük. Ez a kiválogatás annál 
is inkább körülményes, mert mindaz, amiről ez a kötet szól, csak-
nem teljesen ismeretlen minálunk Magyarországon. 

A levéltárakban és könyvtárakban hosszú, fáradságos mun-
kával összegyűjtött temérdek adat lehetővé tette, hogy a tudós 
szerző és jeles munkatársai teljes képet adjanak mindarról, amit 
az itáliai tüzérség harctéri alkalmazásáról és 1815 és 1870 közötti 
fejlődéséről, taktikai, műszaki és szervezési téren tudni kell. 
Híres régi tüzérek vonulnak el hosszú sorban az olvasó lelki sze-
mei előtt s a hadtörténelem eseményeibe szorosan beleszőve, az 
olasz mérnökök, tudósok és szervezők közremunkálkodását olvas-
hatjuk. 

A szóbanforgó korszaknak 1848-ig terjedő része, a tüzérség 
történetében a későbbi reformokra való előkészítés, de egyszers-
mind már a fejlődés időszaka volt, még pedig nem csupán Pie-
montban, hanem az akkor még szétdarabolt Itália többi államá-
ban is. 

A piemonti tüzérség állományát, 1818-ban, 2089 főben szabták 
meg; ,,Nagymestere" 1820-ban Carlo Alberto carignanoi herceg (a 
későbbi király), 1828-ban pedig Giovanni Quaglia tábornok lett. 
Ugyanebben az évben alakult meg a piemonti hegyitűzérség is. 

Azonban a legfontosabb események egyike Giovanni Cavalli 
kapitány (később tábornok) 1832 februáriusában kelt „Emlék-
irata" volt, amelyben a modern piemonti tüzérségnek ez a meg-
teremtője, hátultöltő ágyú tervét mutatta be. A hátultöltés gon-
dolata már igen régi, ele a megvalósítására tett kísérletek egytől-
egyig megbuktak, nagvobbára a dugasztás tökéletlen voltán. Ca-
valli érdeme, hogy olyan — ékkel zárható — ágyút szerkesztett, 
amelyben a dugasztást rézkarika segítségével oldotta meg, olyan-
formán, hogy a záróék egész nyomása ennek a karikának hátsó 
felületére nehezedett. Ezt a rendszert véglegesen 1843-ban fogad-
ták el. 

Cavalli azon a napoleoni alapelven állott, hogy a tüzérséget 
lehetőleg egyszerűsíteni és könnyíteni keli. Ez sugalmazta egy 
másik újításának, az igen könnyű, úgynevezett ..vadásztűzérség-
nek" tervét. Ezt azonban nem fogadták el. bárha voltak benne 
olyan javaslatok, amelyeket évtizedekkel később, mindenütt 
megvalósítottak. Ilyen volt például a kezelőlegénységet védő 
pajzs, továbbá a hátraszökkenés korlátozása is. Meg kel! állapí-
tani, hogv az újításokat akkor is el nem tagadható bizalmatlan-
sággal fogadták a szakkörök s így a legéletrevalóbb találmány is 
csak hosszú idő multával lett közkinccsé. 



Tervezett Cavalli mozsártalpakat, ostromló lövőszerszámok 
alá szánt különféle típusú talpakat, úgyszintén csavaros irányzó-
gépet és messzelátós irányzékot is. Majd, 1845-ben, barázdált-
fúratú ágyúk gyártását javasolta. Az ilyen ágyúval felszerelt első 
üteg csak 1856-ban készült el s Sebastopol ostrománál lett volna 
hivatva közreműködni. Ámde a várat bevették a szövetségesek, 
még mielőtt az üteg odaérkezett volna. 

A csövek anyaga, az 1848 előtti időkben, bronz vagy öntött-
vas volt. Az ütegek összeállításában a napoLeoni rendszer érvénye-
sült. amennyiben minden tábori üteget 6 ágyúval és 2 tarackkal 
szereltek fel. 

1815 és 1848 között a nápolyi királyságban is elsőrangú szak-
emberek foglalkoztak a tűzértudományoknak főként műszaki 
részével, ellenben Toscanában nem mutatkozott számottevő hala-
dás. Némi francia befolyás nyomain kívül, csak valami öntudat-
lan ú jításra való törekvést észlelhetünk. 

A pápai tüzérség az 1817-ben történt szabályozás szerint. 56 
tisztből és 960 főnyi legénységből állott. Ezt a létszámot 1822-ben 
8 tiszttel szaporították s 240 főnyi legénységgel csökkentették. 
1844-ben az egy ezredbe összefoglalt pápai tüzérség 8 századra 
tagozódott. 

* 

1848-ban vagyunk. Megkezdődik Piemont háborúja Ausztria 
ellen, Lombardia és Venezia visszaszerzése végett. Ez a háború 
már a mi hadtörténelmünkbe is közvetlenül belevág. Az 1848-i 
hadjárat volt a piemonti tüzérség első nagy tűzpróbája, amely az 
április 8-án vívott goitoi ütközettel kezdődött, s folytatódott más-
nap Monzambanonál és Borghettonál, majd 50-án Pastrengonál. 
Május 6-án volt a santalueiai ütközet, 50-án pedig a goitoi csata, 
amelyben olasz részről 1 könnyű és 2 nehéz tábori üteg, továbbá 
1 lovasüteg vett részt. Július 25. és 25. között 7 piemonti üteg 
küzdött Cusfozánál, az 1849 március 25-án vívott novarai csatá-
ban pedig tizenhárom. 

Az 1848-i hadjáratba a nápolyi királyság is küldött csapato-
kat. amelyek két. egyenkint 8 lövőszerszámból álló üteget is vittek 
magukkal. 

1849 április 25-én francia csapatok szállottak partra Civita-
vecchiában, a pápai állani területén. Már 50-án megpróbáltak 
Rómába hatolni, de a pápai vártüzérség visszaverte őket. Június 
5-án kezdette meg Oudinot tábornok az örökváros ostromát s 
50-án, a vártüzérség szívós ellenállásának leküzdése után, Róma 
francia kézre került, 

Az 1854-ben kezdődött krimi háborúba később Piemont is 
beleavatkozott a szövetségesek oldalán. 1855 áprilisában szállottak 
ha jóra az első csapatrészek, amelyek 8 ágyút és 4 tarackot is vit-
tek magukkal. Ez a kis tüzérség fokozatosan 6 ütegre s néhány 
vártűzér osztagra szaporodott. Augusztus 16-án, a Cernaja mellett 
folyt csatában, két piemonti üteg különösen kitüntette magát. 

Feltűnő jelenség, hogy a rövid, de igen érdekes 1859-i háború 
történetével nálunk senki se foglalkozik. Pedig éppen tűzérszem-
pontból nagvon fontos, mint a sima- és a barázdáltfúratú tüzér 



lövőszerszámok első nagy mérkőzése. A franciákkal szövetkezett 
Piemont tüzérsége i859 május 20-án, Montebellonál került először 
szembe tíz év előtti ellenfelével, a cs. kir. tüzérséggel. Május 50-án 
és 51-én a \ inzaglio, Confienza és Palestro melletti harcokban hat, 
a június 24-én vívott sorsdöntő solferinói csatának San Martino 
körül lezajlott részében nyolc piemonti üteg szerepelt. Mindezek 
nek a harcoknak a tüzérségre is jellemző mozzanatait képen és 
térképen is bemutatja a szerző. 

Az 1859-i háborúban tűnt ki először a szövetségesek baráz-
dáltfúratú ágyúinak nagy fölénye az osztrák tüzérség símafúratú 
lövőszerszámaival szemben. De itt derült ki az is, hogy a francia-
rendszerű barázdáltfúratú ágyúk, hatás és a lövés pontossága dol-
gában felülmúlják a Cavalli-féle (kétbarázdás) csöveket. Szüksé-
gessé vált tehát, hogy a már meglevő piemonti lövőszerszámok 
csöveit is, amennyire lehetett, franciamódra barázdálják s az 
újakat is ilyen rendszerben gyártsák. 

A nápolyi tüzérség ebben az időben se dicsekedhetett nagy 
találmányokkal, de azért nem lehet azt állítani, hogy elmaradt 
volna a többi országok mögött. Átvette a hátultöltő rendszert s 
1860 elején elkészült az első barázdáltcsövű ágyú, Pinto had-
nagy tervei szerint. Ugyanebben az évben, április 4-én, a nápolyi 
király tüzérsége nyomta el a palermói lázadást. 

A pápai tüzérség, tehetségéhez képest, szintén igyekezett lé-
pést tartani az általános haladással. Arzenáljában 1861 után 
12 drb franciarendszerű 6-fontos ágyút gyártottak, ugyancsak 
franciamódra készült talppal. 

Az 1860 március 25-én kelt királyi dekrétum Toscana és 
Emilia haderejét is a piemontiba olvasztotta. Az ilyenmódon 
egyesített olasz tüzérség 8 (közte 4 tábori) ezredre tagozódott s a 
Markákban és Umbriában esett át a tűzkeresztségen. A I \ . had-
test szeptember 11-én lépett pápai területre. Tüzérsége 18-án Cas-
telfidardónál harcolt. Résztvett Ancona ostromában (szeptember 
20—29.), majd a nápolyi királyság ellen indított hadjáratban. 
Október 1-én (Garibaldi alatt) a Volturno melletti csatában, 
20-án Maceranonál. 26-án San Giulianonál, november 4-én Mola 
di Gaetánál küzdött, végül 1860 november 12. és 1861 februárius 
15. között derekasan kivette a részét Gaeta ostromából is. 

Sajátságos tünet, hogy a hátultöltő ágyúk még ezután is ió-
ideig nem tudták az elöltöltőket kiszorítani, sőt ezen a téren való-
ságos visszaesés mutatkozott. így például 1865 végén, az olasz 
tábori tüzérség könnyű ütegei 8-fontos. nehéz ütegei 16-fontos 
barázdáltfúratú, de elültöltő ágyúval voltak felszerelve. 

Az 1866-i osztrák-olasz háborúban, a június 24-i custozai csa-
tában, 56 olasz üteg harcolt. Július 5. és 17 között Borgoforte ost-
roma foglalkoztatta az olasz tüzérséget, július 21. és 26. között 
pedig a Bezecca. Primolano, Borgo és Versa melletti ütközetekben 
vett részt. 

Az utolsó hadiesemény, amellyel ez a kötet foglalkozik. Róma 
bevétele. 1870 szeptember 20-án. hajnali 5 óra felé. öt hadosztály 
tüzérsége kezdette meg a támadást, fél tíz órára már he is fejezte 
az előkészítést s egv negyedórával később, a illa Patrizin, meg-
jelent a fehér zászló. 



Ezekben az utolsó háborúkban ismét Cavalli-rendszerű hátul-
töltő és franciafúratú ágyúkat használtak az olaszok. Az a törek-
vés, hogy a csövek ellenállóképességét a csőfalak vastagítása nél-
kül fokozzák, életet adott annak a gondolatnak, hogy a bronz 
csöveket, — a fúraton át —, sajtol ják. Giuseppe Bianchi ezredes 
vetette fel elsőként ezt az eszmét, 1864-ben, amelyet később Báró 
Uchatius altábornagy valósított meg, nálunk a 75. M. tábori és 
hegyiágyúkon. A kötetben tárgyalt korszak vége felé az elültöltő 
acél tarack, majd a 24-fontos hátultöltő, gyűrííscsövű ágyú is meg-
jelenik. 

Talán nem kell különösebben hangsúlyoznunk, hogy az, amit 
a fentiekben elmondottunk, csak igen sovány kivonata a vastag 
kötet tartalmának, de talán elegendő arra. hogy felhívja az érdek-
lődést erre a valóban hézagpótló munkára, melynek tanulmányo-
zását mégegyszer melegen ajánljuk tüzér bajtársainknak. 

Egyúttal pedig legőszintébb örömmel üdvözöljük a tudós szer-
zőt. aki eddig szolgálaton kívüli tábornok volt, de a III. kötet 
megjelenése óta altábornaggyá lépett elő, annak bizonyságáéi, 
hogy Olaszországban a tisztek tudományos érdemeit is kellően 
megbecsülik és jutalmazzák. 

Gyalókay Jenő. 

Horváth, Eugene (Prof.. Phil. D.): Origins of the Crimean War. 
Documents relative to the russian intervention in Hungary and 
Transylvania 1848—49. Repr. from the South Eastern Affairs. 
(Anglo-Hungarian Documents, 1841—1850. Nos 557. to 1522.). 
Bpest, 1937. Sárkány, 8-r, 296. 1. 

\z angol kormány 1850-i drámai hatású kékkönyvének ki-
egészítésére szolgál ez a kiadvány, amely katalogizálja az 1849-i 
orosz beavatkozásra vonatkozólag eddig megjelent okmányokat, 
s az így nyilvántartásba vett régi anyagot kiegészíti a londoni 
külügyminisztérium, a bécsi állami és több más levéltár és kéz-
iratgyűjtemény eddig kiadatlan anyagával. A kötet címe emlé-
keztet arra, hogy a krimi háború előzményei közt nevezetes sze-
repet játszik a magyar szabadságharc, amely az oroszok ellen 
ingerelte a nyugati közvéleményt és a két nyugati nagyhatalom 
kormányát, bátorította ellenükben a portát és óvatosságra intette 
— Palmerston üzeneteiben közvetlenül — az osztrák kormányt. 
Már 1848 áprilisában föltűnt az orosz mozgolódás a dunai feje-
delemségekben. de egv ideig inkább az volt az aggodalom, hogy 
osztrák csapatok avatkoznak be a havasalföldi ügyekbe. Osztrá-
kok javára készülő orosz beavatkozás gyanúját először 1848 okt. 
9-én fejezi ki a jassyi francia konzul. Puchner gondol reá már 
nov. 1-én; a tényleges segélykérés és a jan. 24-i török tiltakozás 
részletesen olvasható az okmányokból. A török kormánynak érez-
nie kellett a török tartományból történő beavatkozásnak meg-
alázó voltát, és azt is, hogv elhatározásait illetéktelenül befolyá-
solja az orosz és az osztrák nagyikövet akkor, amikor keresztül-
viszi. hogy a török területre menekülő osztrák katonaságot fegy-



veresen engedje átvonulni; a magyart azonban fegyverezze le. 
De egy alkalommal majdnem sikerül az orosz intrikának a törö-
köt aktív magyarellenes beavatkozásra bírnia: Omer pasa a 
bukaresti francia és angol konzulok szavára várja meg a Havas-
alföldre történt állítólagos magyar betörés cáfolatát (ápr. 5-ról 
Colquhoun bukaresti angol konzul Palmerstonhoz). Az ok-
mánytárban különösen a háborús propaganda érdekes. Az oszt-
rákok és oroszok nem győzik hangoztatni, hogy a magyar moz-
galom szociálista, amelynek támogatására minden ország szemetje 
tódult, lengyelek, mint Klapka. Vetter és Benitzkv (!). Szörnyű 
rablásokat, pusztításokat visznek végbe a magvarok, akik Piski-
nél árulással győztek. A magvar kormány csaknem tehetetlen e 
propagandával szemben. Pulszky Londonban elhelyez néhány 
cikket, szóvá téteti a magvar ügyet a parlamentben, népgyűlése-
ken: az angol diplomácia kutatia a valóságot. A harc okát helye-
sen világítja meg az a terjedelmes jelentés, amelyet Browne őr-
nagv, a magyar kormány ügvvivője ad át a konstantinápolvi an-
gol követnek; Grandt, a bukaresti konzulátus tisztviselője Nagy-
szebenben marad Bem bevonulásakor inárc. 11-én. és jelentésében 
— mintegy a magyarokról elterjesztett rémhírek cáfolatául — 
megírja, hogv egyetlen fosztogatás se történt és egyetlen házat se 
gyújtottak föl. A hamis híreket ígv részben helyesbíti a közölt 
okmányanyag, mégis nagv kár. hogy kényszerű takarékosságból 
elmaradt a jegvzetelés és a mutató. A nevek az okmányokban 
gyakran tévesek, nehéz végigkísérni egy-egy eseménvsorozatot, 
mint pl. Westonné esetét, akit osztrák szolgálatban álló férje, az 
angolszármazású Weston őrnagy, a bukaresti angol konzul segít-
ségével Gyulafehérvárról magához hozat. Bem előzékenységét 
használva nagy bosszúságára az orosz parancsnoknak, aki hallani 
sem akar a magyarokkal való nem harcos érintkezésről. Az oszt-
rák és orosz jelentések ferdítései (Nagyszeben „védtelen" város, 
melvben az orosz helvőrség márc. 11-én minden támasz nélkül 
állott!) sokszor a magvar olvasót is megállítiák: a hírszolgálat 
tévedései: (Windischgrätz előcsapatai Aradnál jan. \7égén) szin-
tén a mutató és jegyzet szükségét bizonyítják. A másutt közölt 
iratok katalógusát nem ellenőriztem, az egész terjedelemben 
közöltek közt egvetlen ismétlésre bukkantam (a 997. ^z.-ban tel-
jesen megvan az 1490.). 

Török Pál 

Bollettino delVIstiiuto Storico e di Cultura dell'Arma del 
Genio. 1937. évf. 6. fiizet. 8° 99 1. számos képpel. Roma, 1937. 

Mint rendesen, úgy ebben a füzetben is találunk olyan köz-
leményeket. amelyek általánosságban a katonát, különösképpen 
pedig a hadtörténelem műszaki részének művelőit érdekelhetik. 

Ettorre d'Aiello: ..II servizio militare dei trasporti per vie 
d'acoua interne in Ttalia durante la guerra 1915—1918" című 
tanulmányában behatóan ismerteti az itáliai belvizeken — folyó-
kon. csatornákon és tavakon — katonailag megszervezett szál-
lítószolgálatot a világháború alatt. A forgalom elérte a havi 
60.000 tonnát, vagyis a 2000 tonna napi átlagot. A szállítás a leg-



különbözőbb pontokról, Portogruaroba. Pordenoneba, S. Giorgio 
Nogaroba, Cervignanoba, Aquilejába, Gradoba és Isola Moro-
sinaba irányult. 

Conte Carlo Cansacchi: „Note biografiche di alcuni capitani 
ed uomini d'arme di Amelia, illustratisi anche come architetti 
ed ingegneri militari"' címen, az alábbi jeles hadiépítészekről 
szól: 

Gianotto d'Alviano 1351-ben Todi városának erődítményeit 
hozta rendbe. 

Ser Iacubuccio di Amelia 1422 és 1424 között Roceafranca. 
Eraclio, Limigiano és Collemanio várain végzett erődítő munká-
latokat. 

Gerolamo Geraldini, 1463-ban Firenze kormányzója, ennek 
a városnak védőövét állíttatta helyre. 

Gio. Battista Geraldini kiváló hadimérnök volt. 1480-tól 
kezdve Milánó és Ferrara erődítményeit tökéletesítette. 

Gio. Battista Nini (1500—1559) a Colonnák castroi várkas-
télyát, akkori vélemény szerint, megvívhatatlanná tette, majd 
1549 után a palianoi fellegvár átépítésével foglalkozott. 

Stefano Cansacchi, szintén kiváló hadimérnök, 1533-ban — 
VII. Kelemen pápa parancsára — Anconába ment, hogy az ottani 
vár építését vezesse és gyorsítsa. 1536-ban. mint ostiai vár-
nagy, teljesen megújította a várkastélyt, majd később a híres 
Sangallonak volt segítőtársa, Róma védőövének újjáalkotá-
sában. 

Luca Sandrit III. Pál pápa Parma megerősítésével bízta meg. 
1548-ban Amelia védőfalainak újjáépítésével foglalkozott. 

Filippo Casciolit a velencei köztársaság a dalmát partok 
erődítményeinek helyreállítására küldötte ki. Később, hasonló 
megbízatással, Corfu, végül Kréta szigetére ment. Az utóbbi he-
lyen halt meg 1624-ben. 

Végül Olimpiádé Racani (1795—1853) kerül szóba. Ez 15 
éves korában megszökött hazulról s francia szolgálatba állott. 
Az 1812-i háború után Davout hadtestével Hamburgba vonult: ő 
dolgozta ki a város védelmének tervét s az erődítő munkákat is 
vezette. 

Egy névtelen szerző Trani várkastélyáról szól, amelyet nem-
régen nemzeti műemléknek nyilvánítottak. Ez — II. Frigyes 
uralkodása alatt — 1233 és 1240 között épült. Belső magva 70 
és 50 méter oldalhosszúságú négyszög több udvarral és egy ká-
polnával. Nagyon gondos helyreállításra szorul, s az oda nem 
való későbbi toldalékoknak el kell tűnniök. 

Cyalókay Jenő. 

KIR. GRSZ. LEVÉLTŐ ! 
1 K^ NYVT ^ ° £ 





A besztercei hadosztály állománya 1Ü49 május 22. és julius 20. között.*) 
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Csapattest 
M á j u s 22. 

Ember Ló Á g y ú 

Jun ius 11. 

Ember Ló Ágyú 

Jun ius 20. 

Ember Ló Ágyú 

Jul ius 6. 

t m b e r Ló Á g y ú 

Jul ius 11. 

Ember Ló Ágyú 

Ju l ius 20.4) 

Ember Ló Ágyú 

Megjegyzés 

honvédzász lóa l j 

1 2 . 

31. 

50. 

73. 

76. 

83. 

84. 

III. vadászezredből . 

1. t a r t a l ékzász lóa l j . 

2. 

I. és 2. tes tőrszázad 

Lengyel gyaloglégió 

Marosszéki ő r se reg . 

8. huszá rez redbő l . 

II. 

15. 

Lengye l dzs idások . 

Tüzérség 

700 

800 

500 

700 

700 

800 

300 

800 

900 

600 

200 

30 

924 

739 

924 459 

592 

825 

719 

838 

636 

1217 

806 

739 

825 

737 

704 

445 

1217 

1010 

290 

505 

505 

510 

231 

225 
? 

807 807 

463 

? 

249 

30 

258 

33 

249 

30 

258 

33 
283 

154 82 122) 183 130 12 

505 

293 

335 

504 

551 

2C4 

439 

330 

? 

192 

35 

816 
? 

? 

? 

? 

? 
288 

60 

141 

? 

30 
? 

60 

141 

? 

30 
? 

19 

x) A b i r t o k o m b a n levő 
hivatalos á l lomány-
k i m u t a t á s o k a l ap j án . 

2) 7 d a r a b 6 - fon tos | 
4 „ 7 fon tos , ágyú 
1 ,, 1 - fontos ' 

3) Az itt közölt számok 
összege csak 3471, a 
h i ányzó 335 fő a 2. 
t a r t a l é k z á s z l ó a l j r a s 
a tüzé r ség re esik. 

4) Ebből a h a n y a g u l 
összeál l í tot t k imuta-
tásból c supán a meg-
b ízha tó ada toka t köz-
löm. 

Mindössze 7030 7729 373 12 7890 421 12 38063) 3537 



A Grofenhjelm-hadosztály állománya, 1849 iunfus 18-án1) 
Sfandesausweis 

Det. Stab 
10. Jäger-Division, 2, Brigade-Stab (Genera lmajo r Pavlov) 
2. Uhlanen-Division, 2. Brigade-Stab (Genera lmajor Wladisawljevic) 
Jäger-Regiment „Tomsk" (4 Bataillone) Obers t Bähr 

„ „ . .Koliwan" (4 Bataillone) Obers t Samarin 
Ühlanen-Regiment „El isabethgrad" (8 Escadronen) Obers t Hermaier 
1 Escadron des Don'schen Kosaken-Regiments Nr. 50. 
Von der 10. Artil lerie-Division: leichte Batterie Nr. 1. (t2 Geschütze) Oberst Pus i rewsky 

Nr. 2. „ Obers t Klower 
Summe 

Off. Mann Pferde 
11 44 
2 7 ? 
2 7 ? 

68 3696 ? 
72 3890 ? 
30 912 824 

2 120 130 
5 269 167 
4 262 165 

196 9207 1286 

9403 
Hiezu österreichische Truppen: 

(Oberst l ieutenant Springinsfeld) 

Batail lone des Infanter ie -Regiments „EH. Karl-Ferdinand" Nr. 51. (8 Comp.) 
Bukov. Cordon-Batail lon (4 Comp.) 

„ ., -Division (2 C o m p ) 
1 Division des LW. Bataillons des Inf. Regiments „Parma" Nr. 24 (2 Comp.) 

„Sivkovich" Nr. 41. (2 Comp.) 
Savoyen" Nr. 5. 
EH. Max" Nr. 3. 

1 
1 Escadron des Dragoner-Regiments 
1 Zug des Chevauxlegers-Regiments 
1 3-pfünder Batterie (6 Geschütze) 
V8 6 -pfünder ., (3 Geschütze) 

Summe 
Tota le : 

20 950 ? 
13 620 ? 
6 315 '? 

6 410 
5 403 '? 

3 110 1Í3 
1 32 33 
1 96 56 
1 56 40 

56 2991 242 
252 12198 1528 

12450 

i) Bécsi HadileDéltár: Feldacten des k. k. Armee Corps in Siebenbürgen, i849. Fase. XIII. A. Nr. 6. a. 
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A besztercei hadosztály harcai. V. melléklet. 






