
Horvát határőrcsapatok felfrissítése magya r újoncokkal. 
(1797) 

A francia forradalmi köztársaság ellen 1792—1797-ig 
viselt ú. n. .,első koalíciós háború" közepén, 1795-ben, 
Ausztria magára maradt ; így éppen a legsúlyosabb két utolsó 
évnek terhét egyedül kellett viselnie mind a ra jnament i , mind 
az olaszországi hadszíntéren. Minden erő latbavetésére szük-
ség volt. 

A Magyarországból és Erdélyből kiegészített sorkatona-
ság (11 gyalog és 8 huszár ezred) részére már a háború kez-
detétől fogva serényen folyt a toborzás úgy, hogy nemcsak 
a veszteségeket tud ták folytonosan pótolni, hanem még elég-
sok fölösszámú újonc is állott rendelkezésre. A legfőbb Ud-
vari Haditanács a magyar sorezredek eme feleslegét fei 
.akarta használni, ebben a törekvésében azonban nem tekint-
vén a magyar alkotmányos felfogást, hanem csakis a maga 
érdekeit, vagyis a Monarchia haderejének növelését tar tván 
szem előtt, a magyar ujoncfelesleget a határőrcsapatok fel-
töltésére vette igénybe. 

A határőr gyalogezredek (4 erdélyi, 2 délmagyarországi, 
11 horvát és szia von) eddig nem túlzott mértékben vettek 
részt a háborúban. Ezeknek az ezredeknek nem egész zászló-
aljai vonultak a harctérre, hanem az egyes határőrvidékek 
2—3 ezred részéről alakított századokból állí tottak fel ú. n. 
„összevont"1 zászlóaljakat, melyeknek száma, miként az 
alábbiakból lát juk, eleinte csekély volt, de 1796-ban — a sür-
gős szükség folytán — több mint megháromszorozódott. 

Melyik h a t á r ő r v i d é k 1792 1793 1794 1795 1796 " h á b o r ú Végen 
c s a p a t a i b ó l é r b e n a l a k u l t t e h á t volt 

Károlyvárosi — — 3 — 6 9 
Varasdi 1 2 — — 5 8 
Sziavon 1 3 — — 6 10 
Horvát bánsági — — — — 5 5 
Német-román bánsági — 1 — — 5 6 
Erdélyi székely — 1 1 — 1 3 

oláh — 1 — — 2 3 
összesen: 2 8 4 — 30 44 zászlóalj 

1 Kombinált zászlóalj, egykorú néven „Komponiertes Bataillon". 



A harctérre küldött ha tárőr zászlóaljaknak 1796. évi 
nagyarányú szaporítása folytán, de meg a súlyos veszteségek 
további pótlása miatt is, a határőrezredek teljesítőképessége 
jóformán kimerül t ; hiszen egy-egy ezredterület összes lakos-
sága átlagosan alig érte el a 65.000, az erdélyieké pedig még 
az átlag 35.000 lelket sem. Az erdélyieknek azonfelül még egy 
ha tá rőr huszárezredet (kereken 1600 lovast) is fenn kellett 
tartaniok. amelynek részei már 1795-tól a harctéren voltak, 
így ennek veszteségeit is folytonosan pótolni kellett. 

A határőrvidékeken tehát a tulajdonképeni hivatásra, 
vagyis a határszolgálatra, továbbá a belső szolgálatra, nem-
különben a földek művelésére alig maradt munkabí ró ember. 

Az 1796. év harctéri eseményei folytán, a határőr-
csapatok veszteségei egyre növekedtek- A legfőbb Udvari 
Haditanács a helyett, hogy a létszámukban megfogyatkozott 
zászlóaljakat összevonta volna, inkább a már meglevő csapat-
kötelékeket akar ta fenntar tani : a határőrcsapatok pótlásá-
nak kérdését tehát akként vélte megoldani, hogy a magyar-
országi. illetve erdélyi sorezredek fölösszámú újoncait hasz-
nál ja fel erre. 

Báró Barco Vince lovassági tábornok, magyarországi 
vezénylőtábornok, 1796 november elején rendeletet2 kapott, 
melyben a legfőbb Udvari Haditanács kifejtette, hogy a ra j -
nai seregnél a német—román bánsági 1. határőrzászlóal j olyan 
nagy veszteségeket szenvedett, hogy azt a határőrvidékeknek 
már eddig is erős igénybevétele miatt onnan pótolni nem 
lehet. Ennélfogva a magyar sorgyalogezredek toborzóhelyein 
éppen kéznél levő újoncok közül részben már kiképzett, le-
hetőleg román vagy illyr, horvát és német anyanyelvű 800 
ember az említett zászlóalj részére azonnal a ra jnai sereghez 
küldendő. Az á tadandó legénység felének a kabá tha j tóká ja 
a németbánsági határőrezred sötétbarna, a másik felének 
pedig a román-illyr határőrezred csukaszürke színére átiga-
zítandó.3 

A vezénylőtábornok a rendelet a lapján akként intéz-
kedett, hogy a Devins-gyalogezrednek4 Szegeden, az Antal 
főherceg-gyalogezrednek5 pedig Pécsett működő toborzó-
parancsnoksága 200—200 embert a németbánsági határőr-

2 M. kir. Hadilevéltár Generalkommando-iratok 1796—51—514. 
3 Nem egyszerű kis paroli kicserélésről, hanem a fehér kabát nya-

kának és uj jhaj tókáinak teljes beborításáról volt szó. Manapság az ilyesmi 
felesleges, lényegtelenség volna, a maga idejében azonban súlyt vetettek 
az ilyenfajta külsőségekre, sőt a legfőbb Udvari Haditanács — miként 
látni fogjuk — egyenesen fontosnak tartotta. 

4 37. gyalogezred (toborzókerúlete Arad. Bihar. Krassó, Szabolcs. 
Szatmár, Temes. és Torontál megye). 

5 52. gyalogezred (tob. ker. Baranya. Bács. Békés. Csanád. 
Csongrád. Sümeg, ( :Somogy :) és Tolna. megye). 



ezredhez helyezzen á t : evégből a toborzó h elv en levő összes 
újoncokat azonnal, a netán még hiányzókat pedig fe lavatásuk 
után Pestre kell küldeni. 

Az Alvintzy,6 az Esterházy,7 a Gyulay 8 és a Ferdinánd9 

főherceg gyalogezredek toborzó parancsnokságainak 100—100 
embert a román-illyr határőrezredhez kellett áthelyezni; a 
Ferdinánd-ezredbelieket a pozsonyi hadbiztosság közvet-
lenül küldte a ra jnai hadsereghez: a többieket Pestre kellett 
i rányítani . A Pesten összegyűlt szál l í tmányok haj tókái t a 
pesti hadbiztosság az óbudai ruházat i bizottsággal (Monlurs-
Commission) a lakí t ta t ta át. 

A rendelet hangsúlyozta, hogy a száll í tmányok késede-
lem nélkül indul janak, a tolx>rzóparancsnokságok pedig 
jelentsék, hogy hány embert indítottak el. 

Alig ment ki a toborzóparancsnoks'ágok részére ez a ren-
delkezés, amikor a legfőbb Udvari Haditanács 1796 novem-
ber közepén ú j a b b rendeletet ln küldött, amely az előbbi ren-
deletre ráduplázott , vagy7is a 800 emberen kívül még 1600 
embert k ívánt a határőrcsapatok feltöltésére. 

Az ú j a b b rendelet szintén igyekezett indokolni önmagát, 
de már ki lehetett érezni belőle, hogv a legfőbb Udvari Hadi-
tanács maga is t isztában van azzal, hogy nem a magyar 
alkotmányosság szellemében cselekszik. Bevezetőül rámuta-
tott arra, hogy az összes határőrvidékekről olyan erős a 
hadbavonulás, hogy e miatt a határszolgálat károsodik: az 
ezredek belsőszolgálatát sem lehet kellően ellátni, a gazda-
sági helyzet pedig válságba kerül t : így az egész határőr-
intézmény pusztulásra van ítélve. Ilyen viszonyok között 
a hadrakelt sereg határőrcsapatai t hazulról pótlással ellátni 
nein lehet, szükséges tehát, hogy máshonnan k a p j a n a k pót-
lást, mégpedig olyat, mely már legalább részben kiképzett 
emberekből áll. 

..Nincs más há t ra — úgymond a legfőbb Udvari Hadi-
tanács — minthogy a Magyar-. Horvát- és Szlavonországból, 
a Bánságból és Erdélyből a ma gyár, illetőleg erdélyi gyalog-
ezredek részére toborzott újoncok közül át kell adni azokat, 
akik az ezred hadilétszámán felül vannak." 

A legfőbb Udvari Haditanács, egyéb szempontokon kí-
vül, úgy látszik azt sem vette figyelembe, hogv a magyar 

6 19. g y. ezred (tob. ker. Abauj. Gömör. Szepes. Torna és Zemplén 
megye). 

7 34. gy. ezred (tob. ker. Fejér, Győr. Komárom, Sopron; Vas és 
Veszprém megye). 

* 32. gy. ezred (tob. ker. Borsod. Heves és Pest megye). 
főherceg' gyalogezredek toborzóparancsnokságainak 100—100 

9 2. gy. ezred (tob. ker. Moson, Nvitra. Pozsony. Trencsén és Turóc 
inegvé). 

10 Hadilev. Gen. Kom. 1796—51—534. 



és az erdélyi sorezredek részére nem marad elegendő pótlás, 
ha elviszik a tartalékot, ami a hadilétszámon felül még 
mutatkozik. 

A rendelet megmondotta, hogy a határőrcsapatok ré-
szére szánt pótlást honnan kell venni. A két erdélyi sor 
gyalogezrednek11 az erdélyi határőrök zászlóaljaihoz,12 a 
Devins- és a Jellachich-13 ezrednek pedig a bánsági, a sziavon 
és — lia lehet — a horvát báni, a varasdi és a károlyvárosi, 
vagyis ál talában a bánsági, a szia von és a horvát határőr-
zászlóaljakhoz kell adni a pótlást. A többi magyar ezrednek 
olyan legénységet kell átadnia, amely oláhul, horvátul, né-
metül vagy szerbül tud és már annyira ki van képezve, hogy 
a harctéren azonnal használható. 

A legfőbb Haditanács azonban nem akar ta magára venni 
az odiumot azzal, hogy a szóbanforgó pótlások á tadásának 
mikéntjét is megmondja, inkább a magyarországi vezénylő-
tábornokra bízta tehát, meghagyván neki, hogy találja meg 
a módját,14 hogy az egész dolog a politikai hatóságoknak fel 
ne tűn jék és gyorsan bonyolíttassék le. 

Kiemelte a rendelet, hogy az olasz hadszíntéren levő 
határőrcsapatoknak égetően szükséges a pótlás, mert részint 
a nyár fo lyamán a harcokban nagy veszteséget szenvedtek, 
részint pedig Mantua várában vannak, ahol betegségek és a 
nélkülözés miatt nagy a fogyatékuk. 

Az á tadandó legénység részletes elosztásának következő-
leg kellett történnie: A két károlyvárosi határzászlóaljhoz 
800—800, a károlyváros-szluinihez és a varasdihoz pedig 
400—400 ember, mindegyik zászlóaljhoz azonkívül 4—4 ki-
képzett dobos és ugyanannyi sípos'5 volt átadandó. Vala-
mennyi száll í tmányt gyorsan, előfogaton kellett a hadszín-
térre szállítani. 

Ám a megvalósítás gyorsaságának ütemét némileg gátol-
nia kellett ama követelménynek, hogy a legénység kabát já-
nak haj tókái t előbb még át kellett alakítani ú j csapattestük 
színeire, mégpedig azokét, akik a két károlyvárosi zászlóalj-
hoz kerültek, ibolyaszínre, felerészben sárga, felerészben fehér 
gombokkal, a szluini zászlóaljhoz átadottakét narancssárgára, 
végül azokét, akik a varasdi zászlóaljhoz kerültek, rákvörösre. 
A legfőbb Udvari Haditanács megjegyezte, hogy az utóbbi 
szín a Devins-ezred skárlátvörös hajtókaszínéhez leginkább 

11 Benyovszky 3t. és Splényi 51. 
12 3 székely és 3 oláh zászlóalj. 
13 53. gy. ezred (tob. ker. Zala, Kőrös, Pozsega, Szeréin, Varasd, 

Verőce és Zágráb meg ve). 
14 Hadilev. Gen. Kora. 1796—51—534. 
16 A gyalogcsapatoknak abban az időben nem kürtösei, lianeiu 

síposai voltak. 



hasonlít: talán könnyíteni akar ta ezzel az átalakítások mun-
ká já t . 

A vezénylőtábornok a legfőbb Udvari Hadi tanács kívá-
nalmaihoz híven intézkedett:16 

A Devins-ezred Szegeden működő toborzóparancsnok-
ságának a varasdi határőrzászlóaljhoz szükséges 400 embert 
a varasd-kőrösi határőrezredhez kellett felavatnia és egy 
vagy két szál l í tmányban előfogatokon azonnal Pestre 
küldenie. 

Az Antal főherceg-ez red toborzóparancsnoksága Pécsett 
400 embert, a 3. károlyvárosi határőrzászlóal j részére, a 
szluini határőrezredhez, 200 embert pedig — a másik két 
károlyvárosi zászlóalj részére — az otocaci határőrezredhez 
tartozott felavatni. 

A Gyulay-ezred pesti, továbbá az Alvintzy-ezred kassai 
és az Esterházy-ezred székesfehérvári toborzóparancsnok-
sága részéről 200—200 ember, a két károlyvárosi határőr-
zászlóalj számára, a liccai határőrezredhez volt áthelyezendő. 

A Devins- és az Antal főherceg-ezred toborzóparancs-
nokságai azonkívül még 4—4 dobost és 4—4 sípost, az em-
lített többi toborzóparancsnokságok pedig 2—2 dobost és 
ugyanannyi sípost voltak kötelesek adni. A dobosokat és a 
síposokat a fegyveres szolgálatra kevésbbé alkalmas 5 láb, 
2 hüvelyknél (162 cm) alacsonyabb, vagyis mértéken aluli 
testmagasságú emberek közül lehetett venni. 

A vidékről küldött szál l í tmányoknak Pesten kellett 
gyülekezniük és minden mozgásnak előfogatokon kellett tör-
ténnie; az olasz hadszíntérre továbbí tásuk végett szük-
séges előfogatok biztosításáról a pesti hadbiztosság gondos-
kodott. 

A vezénylőtábornok meghagyta, hogy ha a toborzó-
parancsnokságoknál elegendő egyenruha nem volna készlet-
ben, akkor az emberek polgári r u h á j u k b a n indítandók 
útba. JVlivel azonban a szökésre nagyon kellett ügyelni, min-
den embert legalább egy egyenruhadarabbal el kellett látni, 
mert abban nehezebben tűnhetnek el. A ha j tókák átcserélé-
sének Pesten kellett történnie, s azt az óbudai ruházat i bi-
zottságnak minden időveszteség nélkül kellett foganato-
sítania. 

A vezénylőtábornok a fenti intézkedéseken kívül jónak 
látta, hogy a legfőbb Udvari Haditanács figyelmét felhívja17 

a rossz hatásra, amit a magyar újoncoknak határőrcsapatok 
feltöltésére való felhasználása a magyar nemzetben kelthet. 
Eeltárta, hogy az átadott embereknek fel fog tűnni egyen-
ruhá juk megváltoztatása, a ka tonának természetbjen adortt 

18 17 Hadilev. Gen. Kom. 1796—51—534. 



kenyér helyett annak váltságolása,18 valamint az. hogy sze-
kéren száll í t ják őket, még pedig nem ahhoz az ezredhez, 
amelyikhez eredetileg felavatták. 

Hangsúlyozta továbbá a vezénylőtábornok, hogy a nem-
zetben, amely most nagy buzgalommal igyekszik minél több 
újoncot adni. visszatetszést fog ébreszteni, ha látja, hogy a 
részéről adott ka tonák nem magyar ezredhez kerülnek, ha-
nem határőrül viszik őket. Éppen ezért célszerű volna — mon-
dotta a jelentés — lia a határőrzászlóal jakat a harctéren, az 
ott levő magyar csapatok állományából olyan emberekkel 
töltenék fel, akik már ki vannak képezve és a megkívánt 
nyelvet beszélik. Magyarországról — fűz te tovább a vezénylő-
tábornok — már csak azért is nehéz az ilyen pótlásokat kül-
deni. mert az embereket nyelvismeretük szerint kell össze-
válogatni. ami időveszteséggel jár. 

Az olaszországi seregnél igen sürgős volt a pótlás. Ugyan-
azon a napon, amikor az olasz harctér határőrcsapatai ré-
szére szánt, imént tárgyalt 1.600 főnyi pótlásra a legfőbb 
Udvari Hadi tanács rendelete Budára megjött, ugyancsak a 
legfőbb Udvari Haditanácsnak másik rendelete19 is érkezett, 
amely arról szólt, hogy a ra jnamenti sereg határőrcsapatai 
részére szánt 800 főnyi pótlásból, melvet fentebb már ismer-
tet tünk. 400 ember az olasz hadszíntérre, a 5. bánsági határőr-
zászlóaljhoz küldendő. Sőt valamelyik magyar ezredtől ezen-
kívül még 2 dobost és 5 sípost is kellett adni az ">. bánsági 
határőrzászlóal j részére, mert ilyeneket — szólt a rendelet — 
a határőrvidéken nem lehet előteremteni. A másik 400 ember, 
a ra jnamenti sereghez, szintén sürgősen volt ú tbaindí tandó. 

A pótlások és száll í tmányok küldésére vonatkozó minden 
rendelet végén egyébként mind a legfőbb Udvari Haditanács, 
mind a vezénylőtábornok, sohase múlasztotta el következe-
tesen ismételni, hogy az útbaindítás sürgős. 

Az ú j a b b rendeletre a vezénylőtábornok tehát intézke-
dett.2" hogy a pesti hadbiztosság a ra jnament i sereg részére 
szánt pótlásból 400 embert az olaszországi hadszíntérre kii Id-
jön. A megmaradt 300 embert, szintén szekéren, a ra jnament i 
sereghez kellett azonnal útbaindítani , ahová a többi 100 
ember Pozsonyból, a Ferdinánd-ezredtől, már elment. 

Az olasz hadszíntérre, az 5. bánsági határőrzászlóaljhoz 
szükséges 2 dobost és 5 sípost akár a fegyveres szolgálatra 
kevésbbé alkalmas legénységből kellett venni, akár a pesti 
l ak tanyákban elhelyezett legénységi családok felserdült gver-

] s Kenyér helyett akkor adtak pénzbeli váltságot, lia a katonát más 
csapattesthez helyezték át és az út odáig több napra, sőt hetekre terjedt. 
A kincstár ugyanis útközben nem mindig tudott ötnaponként kenyeret 
természetben adni. i9 so 2i Hadi lev. Gen. Kom. 1796—51—535. 



mekei közül, vagv a Gyúlay-ezred f iúnevelőházának fegy-
veres szolgálatra alkalmatlan növendékei közül kellett vá-
lasztani, akár pedig a polgári lakosságnál kellett megfelelő 
suhancokat keresni és katonául felavatni.21 

A határőrcsapatok részére küldött száll í tmányok pon-
tosan útbaindul tak és hivatalosan egyelőre senki se szólalt 
fel a miatt, hogy a magyar ezredek részére gyűj tö t t újoncok 
közül a határőröknek ju t ta tnak. A legfőbb Udvari Hadi-
tanács pedig kizárólag a haderő érdekeit tar tot ta szem előtt 
és ezentúl sem csinált ebből lelkiismereti kérdést. 

A magyar országgyűlés 1796 őszén 50.000 újoncot a ján-
lott meg, akiknek sorozása 1797 j anuá r elején kezdődött-21 

A legfőbb Udvari Haditanács ezek közül az újoncok közül 
7.000 embert ismét a határőrcsapatok kisegítésére szánt; erre 
nézve azonban csak bizalmas formáiban adott utasításit a 
vezénylőtábornoknak,2 3 noha az utóbbi 1796 december végén 
megismételte24 azt a korábbi javaslatát , hogy a ha tárőr ala-
kulatok kisegítése inkább a harctéren levő csapatok állomá-
nyából történjék. 

Amitől a vezénylőtábornok tartott, az hamarosan be-
következett . A Devins-ezred toborzóparancsnoka, Thay szá-
zados, 1797 január 17-én írásban jelentette,25 hogy Luby Ká-
roly, Szatmármegye alispánja, á t í r t neki, hogy nem enged 
szatmármegyei újoncot se idegen szabadcsapathoz, se a határ-
őrökhöz, sőt aká r a szomszédos magyar ezredhez se, mert 
különben Szatmármegye beszűnteti a sorozást ós nem engedi 
felesküdni az újoncokat . 

A toborzóparancsnok, az alispán át iratát mellékelve, 
utasítást kért a további magatartásra. Jelentette egyúttal , 
hogy másnap néhány embert Óbudára , a ruházat i bizottság-
hoz küld az újoncok részére szükséges egyenruha és felszere-
lés elhozatala végett: ha netán ezentúl a ha tárőrök részére 
nem kellene újoncot avatnia, akkor kéri, hogy a ruházat i 
bizottság útasíttassék. hogy ilyen egyenruhát ne is küldjön. 

A vezénylőtábornok, a szatmári alispán levelét csatolva, 
azonnal jelentést26 küldött a legfőbb Udvari Hadi tanácsnak. 
Most újból, immár harmadszor, javasolta, hogy lia a magyar 
ezredek újoncai közül a határőrökhöz át kellene adni, akkor 
ez a hadszíntéren történjék, mert valószínű, hogy a szatmári 
alispánhoz hasonlóan más megyék is felszólalnak. Azt 
ugyanis, — szólt a jelentés —. hogy magyar ezredek részére 
besorozott újoncokat határőrcsapathoz visznek, ha egyébről 
nem. hát arról tud ja meg a lakosság, hogy az illető határőr-

22 23 Hadilev. Gen. Kom. 1797—51—12. 
24 Hadilev. Gen. Kom. 1796—51—610. 
25 26 Hadilev. Gen. Kom. 1797—51^-44. 



ezred altisztje az újoncok átvétele végett a toborzóheiyen 
megjelenik, továbbá, hogy ennek az ujoncszál l í tmánynak 
részére előfogatokat kell adni. 

A legfőbb Udvari Haditanácshoz intézett jelentéssel egy-
idejűleg a Devins-ezred toborzóparancsnoksága is kapot t 
kengyelfutóval továbbított rendeletet,27 hogy ha Szatmár-
megye a határőrök részére nem akar újoncot adni, akkor 
a szatmármegyei összes újoncok a Devins-ezredhez, illetőleg 
a szekerészeihez avatandók fel. Tuda t ta egyúttal a vezénylő-
tábornok, hogy az óbudai ruházat i bizottságot útasította, 
hogy csakis Devins-ezredbeli és szekerész egyenruhát 
küldjön. 

A toborzó parancsnok nem értette világosan, váj jon csakis 
a szatmári újoncok közül, avagy a toborzókerület többi 
megyéinek újoncai közül sem szabad a határőrökhöz fel-
avatni. Intézkedést kért tehát28 úgy ebben, valamint abban a 
kérdésben is, hogy míg az először kiadott rendelet szerint három 
különböző határőrzászlóal j részére 1200 újoncot kell soroz-
nia, addig a pá r nap múlva kiadott másik rendelet másik két 
határőrzászlóal jat említ, s az ezek részére sorozandó újoncok 
számát 1700-ban á l lapí t ja meg. Felemlítette továbbá, hogy 
az első rendelet szerint a délvidéki megyékben sorozandó 
újoncok, akik egyébként oláhok, a nem oláh nyelvű szluini 
határőrzászlóaljhoz vannak szánva. 

A vezénylőtábornok azt felelte,29 hogy Szatmármegye 
állásfoglalása egyelőre figyelembe veendő, az alispánt rövi-
desen úgyis jobb belátásra b í r ják . Az újoncokat egyelőre a 
sa já t (Devins) ezredhez kell avatni, mert ott sürgős és nagy-
a rányú pótlásra van szükség. Meghagyta a rendelet, hogy 
a toborzóheiyen összegyűjtött ama más megyebeli újoncokat, 
akik a határőrök részére vannak szánva, gyorsan továbbítani 
kell. A határőrök részére egyébként nemcsak a főtoborzó-
helyeken, vagyis Debrecenben és Nagyváradon, hanem az 
ezred fióktoborzóhelyein — Temesváron és Aradon — is kell 
gyűj teni újoncot. Éppen ezért az említett fióktoborzóparancs-
nokságok útasí tandók, hogy7 határőregyenruha-szükség-
letüket az óbudai ruházat i bizottsággal időről-időre tudas-
sák. hogy7 idejében ki t ud ja szállítani. 

A legfőbb Udvari Haditanács a szatmári esetből kifolyó-
lag a bécsi magyar udvari kancelláriához fordult30 és han-
goztatta, hogy a magyar rendek az 50.000 újoncot általában 
a háború céljaira a jánlot ták meg, de nem kötötték ki, hogy 
miféle csapathoz kell beosztani- Mivel a magyar gyalog-

27 28 29 Hadilev. Gen. Kom. 1797—51—72. 
30 Hadilev. Gen. Kom. 1797—51—58. 
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ezredek létszáma majdnem teljes,31 a legfőbb Udvari Hadi-
tanács célszerűnek látta, hogy a megajánlott újoncokat 
a szabadcsapatok és a határőrcsapatok feltöltésére is for-
dítsa. A határőrvidékek ugyanis a háború céljaira már na-
gyon sok embert adtak, minek folytán népességük annyi ra 
megfogyatkozott, hogy a határszolgálatot és a belső szolgá-
latot már ahg t ud j ák ellátni. 

A szatmári alispán magatar tása — mondotta az átirat — 
igen veszélyes, már csak azért is, mert ha más megyék is 
ugyanezt teszik, az a háború kimenetelére nagyon végzetes 
lehet. A legfőbb Udvari Hadi tanács mindig tekintettel volt 
a magyar ezredekre, a magyar rendek pedig az országot 
fenyegető veszedelmet a k a r j á k elhárítani azzal, hogy az 
újoncokat megajánlották. A megyék és városok által adott 
újoncokat a háború után amúgy is elbocsátják és különben 
is a határőrcsapatok kiegészítésére ezeknek az újoncoknak 
most csak csekély részét veszik igénybe. 

Kérte végül a legfőbb Udvari Haditanács, hogy a szat-
mári esetből keletkezett ügy a politikai hatóságokkal rendez-
tessék. nehogy az újoncozás akadályokba ütközzék. Fontos 
dologról van szó — hangoztatta —, mert a hadműveletek 
nemsokára megkezdődnek. A szóbanforgó ügyben kiadott 
intézkedésekről értesítést kért, hogy a magyarországi 
vezénylőtábornokot tájékoztatni tud ja . 

A magyar Udvari Kancelláriához intézett át irat máso-
latát a magyarországi vezénylőtábornok is megkapta , még-
pedig a következő rendelkezéssel:32 A határőrökhöz és a 
szabadcsapatokhoz adandó újoncokat nem közvetlenül 
azután kell ezekhez a csapatokhoz beosztani, amikor a pol-
gári hatóságoktól átveszik, hanem a területileg illetékes 
magyar gyalogezredhez kell felavatni és csak azután kell 
onnan áthelyezni. Ennek eddig is így kellett és ezután is így 
kell történnie.33 Az átadot tak ruháza tának ha j tóká i még 
Magyarországon kicserélendők az illető határőrezred színére, 
mert fontos okok kívánják.3 4 A vezénylőtábornok a Hely-
tartótanácsnál is szorgalmazza, hogy a polgári hatóságoknak 
a szatmári alispán eljárásához hasonló esetleges magatar tása 
ne akadályozza a sorozást. 

Mielőtt az események ismertetésében tovább mennénk, 

31 Ez az állítás ellenkezik a magyarországi vezénylőtábornoknak 
éppen az előbb említett ama megállapításával, hogy pl. a Devins-ezred-
nél sürgős és nagyaránvú pótlásra van szükség. 

32 Hadilev. Gen. Kom. 1797—51—58. 
33 A Haditanács vagy nem volt tájékozva, vagy tudatosan tévedett, 

mert a határőrökhöz átadandó újoncokat, az idevágó rendeletek értelmé-
ben, eddig közvetlenül az illető határőrezredhez kellett felavatni. 

34 A Haditanács nem mondotta meg, hogy melyek a fontos okok. 



a szatmári eset megvilágítása végett rá kell térnünk az 
okokra, amelyek azt előidézték. 

Szatmármegye a l i spánjának tiltakozását közjogi tekin-
tetben meg lehetett érteni és indokoltnak is látszott. A 
Magyar Szent Korona országainak déli egész területén végig-
húzódó határőrvidék, a maga különleges törvényei, de külö-
nösen a lakosság katonai szolgálati kötelezettsége tekinteté-
ben. szinte állam volt az államban, valóságos katonaország, 
amely a közigazgatástól kezdve egészen a közoktatásig, vagy 
a földművelésig, minden, még a legkisebb vonatkozásban 
vagy részletben is, katonai vezetés alatt állott. A határőr-
vidék nem megyékre, hanem ezredekre oszlott és éppen úgy 
járások helyett századai voltak. A határőrvidéknek nem volt 
törvényhozása, hanem a bécsi legfőbb Udvari Hadi tanács 
rendeletei a lap ján kormányozták. 

A határőrvidék egész lakossága, tekintetnélkül korra és 
nemre, katonai fegyelem alatt állott és 17—60 éves férf inépe 
ál landóan katonaköteles volt. A határőr t mind a határszol-
gálatra és a belsőszolgálatra, mind pedig a határokon belül 
vagy kívül viselt háborúra bármikor igénybe lehetett venni; 
ennek fejében házat és földet kapot t haszonélvezetre, azon-
kívül még egyéb előnyökben is részesült. 

A különleges helyzet és az ebből eredő kötelességek és 
kiváltságok a lap ján a határőrvidékre ennélfogva az a fel-
adat hárult , hogy a maga külön csapatait kellő létszámban 
kiállítsa és fenntartsa. Ha tehát valamelyik csapatköteléknek 
fenntar tására már nem volt elegendő ember, akkor azt a kö-
teléket tu la jdonképen vagy fel kellett volna osztani, vagy 
másik kötelékbe beolvasztani. Határőrcsapatban csak határ-
őrnek lehetett helye, így oda olyan embereket, akik nem a 
határőrvidéken voltak illetékesek, igazság szerint bekény-
szeríteni nem lehetett. 

A magyar alkotmány szerint Magyarországnak csakis 
a sorkatonaság magyar ezredei részére kellett újoncot adnia, 
a határőrezredek ujoncszükségletét azonban — miként az el-
mondottaktól következik — magának a határőrvidéknek 
kellett fedeznie. A magyar megyék részéről adott újoncokat 
tehát, a törvény szerint, nem lehetett egyszerűen határőrré 
áttenni, már csak azért sem, mert hiszen szolgálatuk fejében 
nem részesültek azokban az előnyökben, amelyeket az igazi 
határőrök élveztek. 

Ez volna az érem egyik oldala. 
A legfőbb Udvari Haditanács szempontjából viszont 

egyedül az volt fontos, hogy a haderő minél erősebb legyen 
és így a háborút eredményesen lehessen viselni. Az ő szem-
pontjából tehát egészen mindegy volt, hogy a katonául vitt 



egyén a haderőnek melyik csapatkötelékében harcol. A 
magyar megyéknek a határőrcsapatokhoz átadott újoncai t 
különben is csak a háború végéig tar tot ták katonai szolgá-
latban, mégpedig a harctéren, ahol úgy ők, mint az igazi 
határőrök teljesen egyenlő terhet viseltek. A határőrökre 
a határőrvidéken háramló kötelességek tehát nem terhelték 
az átadott magyar újoncokat. 

Kétségtelen, hogy alkotmányos tekintetben még ezzel az 
indokolással sem volt egészen törvényszerű, hogy a magyar 
újoncokat a határőrcsapatok megfogyatkozott létszámának 
feltöltésére használ ják fel. 

Nem is a gyakorlatiasság tekintetében, hanem csakis 
közjogi, vagyis a jelen esetben eszmei tekintetben merült fel 
a szatmármegyei alispán kifogása, ami nem is volt ba j , mert 
a legfőbb Udvari Hadi tanácsnak be kellett látnia, hogy 
Magyarország mégsem az a tar tomány, amely minden ön-
kény előtt szó nélkül meghajlik. Ez pedig különösen fontos 
volt az adott esetben, amikor a magyar rendek a háború 
céljaira nagy áldozatot hoztak, vagyis a már említett 50.000 
újoncon kívül még 10.000 lovat, 20.000 ökröt, 2,400.000 mérő 
gabonát és 3,760.000 mérő zabot is a jánlot tak meg. ,B 

Vegyük fel ismét az események fonalát. 
Körülbelül abban az időpontban, amikor a szatmári 

alispán tiltakozása a felsőbb helyek fent ismertetett irat-
váltását eredményezte, a legfőbb Udvari Hadi tanács a 
károly várost-varasdi határőrvidék vezénylőtábornokának 
rendeletet®6 küldött , amelyben értesítette, hogy a magyar-
országi vezénylőtábornok jelentése szerint, az 1. és 2. károly-
városi határőrzászlóalj részére 400, a 6. károlyvárosihoz 200, 
a 3. varasdihoz pedig 800 újonc rendelkezésre áll. Ezeket az 
újoncokat minél előbb Zágrábba és Károlyvárosba kellett 
elhozatni, ott századokba osztani, felszerelni, a szükséges 
tiszteket és altiszteket a határőrcsapatoktól hozzá juk be-
osztani. a kiképzést, különösen a lövészetben, azonnal meg-
kezdeni és igyekezni, hogy az újoncok minél előbb a harc-
térre küldhetők legyenek. A menetkészség elérése u tán a há-
rom károlyvárosi zászlóalj részére szánt újoncokat Fiúméba, 
a többit pedig Triestbe kellett küldeni, ahol a kiképzést foly-
tat ták. 

A magyarországi vezénylőtábornok február 19-én a leg-
főbb Udvari Haditanács ú j a b b rendeletét37 vette, amelyben 
az állt. hogy a határőrcsapatokhoz már eddig kiutal t 
újoncokon kívül adni kell még a németbánsági határőrzászlóal j 

35 Hadilev. Gen. Kom. 1797—51—12. 
36 Hadilev. Gen. Kom. 1797—51—76. 
37 38 Hadilev. Gen. Kom. 1797—51—109. 



részére 225, az 1. károlyvárosi részére 571. a 2. károlyvárosi 
részére 613, az 1. horvát báni zászlóalj részére 473, a varasd-
báni zászlóalj részére pedig 350, összesen tehát 2212 újoncot. 
A száll í tmányokat a lehető leggyorsabban Innsbruckba kel-
lett küldeni. 

A vezénylőtábornok ezek a lap ján elrendelte, hogy a 
Devins-ezred toborzóparancsnoksága a németbánsági és az 1. 
horvát báni zászlóalj részére 1 emesváron és a Bánátban 698 
újoncot soroztasson, a jellachich-ezred toborzóparancsnok-
sága a két károlyvárosi zászlóalj számára 1.184 embert a 
horvát megyékből adjon, az Antal főherceg-ezred toborzó-
parancsnoksága pedig Pécsett és környékén 330 újoncot 
válasszon ki a varasd-báni zászlóalj részére. 

Mind a három toborzóparancsnokságnak olyan embereket 
kellett kiválasztani, akik nyelvre, szokásokra és fa j i tekin-
tetben a valódi határőrökkel egyeznek. A vezénylőtábornok 
hangsúlyozta, hogy most nem kell figyelemmel lenni a r ra 
a körülményre, hogy a hivatalos ujoncszáll í tásnak a saját 
ezred részére kell szolgálnia; a magyar ezredek fogyatékait 
más megyékből olyan újoncokkal fogják pótolni, akik nem 
olyan vidékről valók, hogy a határőrcsapatokhoz lehetne 
adni őket, hanem magvar születésűek, tehát egyéni tulajdon-
ságaiknál fogva magyar ezredbe illenek. 

Az újoncokat közvetlenül az említett határőrzászlóaljak-
hoz kellett avatni, noha a legfőbb Haditanács — a szatmári 
esetből kifolyólag — alig pár nap előtt azt rendelte el, hogy 
a határőrökhöz szánt újoncok a területileg illetékes magyar 
gyalogezredhez avatandók, és csak azután kell őket onnan 
a határőrcsapatokhoz áthelyezni. 

A vezénylőtábornok ezekről az intézkedésekről egyidejű-
leg értesítette mind a német bánsági, mind a károlyvárosi ha-
tárőrvidék vezénylőtábornokát és felhívta figyelmüket, hogy 
tigy a most, valamint az eddig átadott ama újoncok, akiket a 
határőrcsapatok az országgyűlés által megajánlott 50,000 
újoncból kaptak , a háború után elbocsátandók, mert besoro-
zásuk ezzel a kötelezettséggel történt-38 

A szatmármegyei alispán által fe lkavar t ügy elég hamar, 
1797 február közepén, elintéződött. A legfőbb Udvari Hadi-
tanács február 22-én a magyarországi vezénylőtábornok ré-
szére rendeletet39 küldött , amely a magyar Udvari Kamará-
nak ebben az ügyben a legfőbb Udvari Haditanácshoz inté-
zett válaszát másolatban tar talmazta. Ennek a válasznak 
értelmében, az országgyűlés által megajánlott 50.000 újonc-
ból a határőrcsapatok részére is kellett adni. 

A legfőbb Udvari Haditanács meghagyta a vezénylő-

39 40 4i Hadilev. Gen. Kom. 1797—51—93. 



tábornoknak, hogy érintkezzék a helytartóval, aki útasí tást 
kapott , hogy ha valamelyik megye a határőrök részére ön-
magától nem akarna újoncot adni, akkor egyszerűen paran-
csoljon rá. 

A rendelet felhívta a vezénylőtábornok figyelmét, hogy 
az Udvari Kancellária által a helytartó tanácshoz intézett, 
másolatban közölt utasítás csak tájékozásul szolgáljon, de 
nem kell nyilvánosságra hozni. Az utasí tásnak különösen azt 
a mondatát nem kell még illetékes helyen sem említeni, 
amelyik azt mondja, hogy a határőrök magyar ka tonáknak 
tekintendők. Ennek ugyanis — szólt a rendelet — súlyos kö-
vetkezményéi lehetnének és e miatt a legfőbb Udvari Hadi-
tanács sem jelentheti ki hivatalosan.40 

A Devins-ezred toborzóparancsnoka, közvetlenül a leg-
főbb Haditanácstól, szintén kapott rendeletet, mely szerint 
Luby Károly szatmármegyei alispánt értesítse, hogy újoncot 
a határőrök részére is kell adni, mert az 1792. évi ország-
gyűlés által hozott III. törvénycikk kimondja , hogy a ha tár -
őröknek magyar törzstisztjei legyenek, tehát így a határőr-
csapat is magyar katonaság-41 

Figyelemreméltó, hogy a legfőbb Udvari Hadi tanács 
vonakodott hivatalosan kijelenteni, hogy a Magyar Szent Ko-
rona országainak területéhez tartozó határőrvidékek részéről 
kiállított haderő, vagyis a határőrezredek, magyar katona-
ságnak tekintendők. Viszont a Devins-ezred toborzóparancs-
nokához intézett rendeletben a Haditanács, sovány indoko-
lással ugyan, de mégis kimondotta ezt. 

A legfőbb Udvari Hadi tanács bizonyára attól tartott , 
hogy a székelyek kivételével a többi határőrök fe lzúdulnak 
e miatt, hiszen ők, mint a császári hatalom feltétlen hívei, 
kizárólag császárinak tartot ták magukat , s ezt büszkén han-
goztatták. Magyarországon viszont az idegen nemzetiségű 
határőröket soha senki se számította a magyar katonák közé, 
hanem inkább belső ellenségnek tekintették, akiket a császári 
hatalom, lia arra szüksége volt, a magyar nemzet ellen min-
dig felhasználhatott és fel is használt . 

A magvar gvalogezredek toborzóparancsnokságai, a fel-
sőbb parancshoz híven, tehát a határőrcsapatok részére is 
soroztak. A Magyarországról átadott ilyen újoncok száma, 
beleértve azokat is, akiket az 1796. év utolsó hónapja iban, 
vagyis az országgyűlés által a magyar csapatok részére meg-
ajánlott 50.000 újonc sorozása előtt, a határőrcsapatoknak 
már átadtak, az 1797 március 15-ig felterjesztett sorozási 
kimutatások4 2 szerint a következő volt: 

42 Hadilev. Gen. Kom. 1797—51—126, 147, 167, 154. 



43 44 
19 32 33 34 37 52 M e l y i k h a t á r ő r v i d é k 2 

c s a p a t a i h o z 

Károlyvárosi — 
Varasdi 262 
Sziavon 1182 
Horvát bánsági — 
Német-román báns. 100 

i r a g y a r g y a l o g e z r e d 
400 200 184 271 
26 — — 234 

— — — 277 
200 100 — 100 

53 ö s s z e s e n 

r é s z é r ő l 
352 1630 909 3946 
400 422 — 1344 
_ 200 — 1382 
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200 392 — 1092 
Összesen: 1544 626 300 184 882 952 2644 909 8041 

Egyes határőrzászlóaljakhoz nemcsak olyan újoncok ke-
rültek, akik valamely szláv nyelven beszéltek, hanem akár 
elegendő ilyen hí j ján, akár talán felületességből, olyanokat 
is küldtek, akik csak magyarul tudtak. A legfőbb Udvari 
Haditanács, a magyarországi vezénylőtábornok javaslatára, 
1797 májusában elrendelte,45 hogy mivel a határőrcsapatok-
hoz csakis olyan ú jonc adható át, aki horvátul vagy szerbül 
tud, a már átadot tak közül azokat, akik csak magyarul be-
szélnek. magyar ezredekhez kell áthelyezni. Ezeket Pestre 
kellett küldeni, ahonnan az Esterházy-gyalogezred toborzó-
parancsnokságának adták át őket az Esterházy-ezred részére. 

Az első koaliciós f rancia háború alatt tehát kereken 
8.000 magyar katona harcolt határőrcsapatok kötelékében. 
Ebből a 8.000 magyar katonából, ha mindjár t csak a háború 
ta r tamára is, legalább két magyar gyalogezredet lehetett 
volna szervezni és pótlással fenntartani . Nagyon valószínű, 
hogy a határőrök közé vegyített magyar újoncok közül töb-
ben ki tűntek vitézségükkel, amit azután a határőrcsapatok 
javára könyveltek el, mi által a magyar katonák dicsősége 
lett szegényebb. 

vitéz Berkó István 

43 Sztárav-gyalogezred (tob. ker. Árva, Bars, Esztergom, Hont, Liptó, 
Nógrád és Zólyom megye). 

44 A Nádasdy 39. gyalogezred (tob. ker. Bereg, Mármaros, Sáros, 
Ugyocsa és Ung megye) a 42. sorszám alatt említett okmányok szerint 
nem adott újoncot a határőrcsapatoknak. A két erdélyi gyalogezred (31. 
és 51) az erdélyi határőrvidék 2 székely és 2 oláh határőrgyalogezredét 
volt köteles újoncokkal kisegíteni; Erdély különállása folytán azonban 
ezek az újoncok nem számíthatók a Magyarország részéről adott határőr-
újoncok közé. 

45 Hadilev. Gen. Kom. 1797—51—220. 




