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TANULMÁNYOK 

XI—XII. SZÁZADI HARCOSRÉTEGÜNK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL 

BOROSY ANDRÁS 

I. 

A magyar társadalom XI—XII. századi szerkezetére, s e társadalom 
harcos elemeire vonatkozó forrásaink: Szent István, Szent László és 
Kálmán királyok törvényei, az Imre herceghez írott „Intelmek" és 
néhány egykorú krónikaszöveg, valamint későbbi krónikaszövegek fel
tehetőleg XI—XII. századi elemei. E források különböző elnevezések
kel illetik a világi társadalom felső és középső, egyaránt fegyverviselő 
rétegét. Az előkelők elnevezései: „principes", „comités", „maiores", 
„seniores", „nobiles". A kevésbé előkelő harcosok neve „milites" és 
„ministri". 

Az előbbiek társadalmi helyzete egyértelmű: ők a korai feudalizmus 
világi arisztokráciája, a fegyverviselő nagybirtokosok rétege, akik a 
királyt fegyverükkel és tanácsaikkal támogatják, birtokaik jövedelmé
ből fegyvereseket tartanak fenn, s ezenkívül a kezdetleges állam köz
igazgatási és bírói funkcióit is ellátják. 

Nem ilyen egyszerűen határozható meg a „miles" réteg helyzete. 
Forrásaink közlései e tekintetben különbözőképpen értelmezhetők, s 
a hazai történetírás egyik legvitatottabb kérdése a XI—XII. századi 
magyar társadalom szerkezete körüli viták során éppen a „miles" 
réteg problémája volt. 

A már az antik latinságban „harcost", „katonát" jelentő „miles" 
szót természetesen a középkori latin nyelvet használó más országokban 
is ismerik és használják, de jelentése nem mindig és mindenütt 
ugyanaz, s más nemzetek középkorkutatóinialk is sok fejtörést okozott. 

J. Lippert megemlíti, hogy a cseh forrásokban szereplő „miles"-ek 
nem feltétlenül lovagok, sőt nem is feltétlenül lovasok, hanem minden 
fegyverforgató férfi általában. A XII. századi „Statuta Conradi" a 
cseh nemességet ,,nobiles"-nek nevezi és ezen belül ,,maiores"-t és 
„minores"-t különböztet meg, birtokaik és tisztségük szerint. Cosmas 
Pragensis krónikája viszont ugyanezt a társadalmi réteget „milites"-
nek nevezi, megkülönböztet közöttük „primi et secundi ordinis"-t s 
csak a „primi ordinis miles"-t nevezi „nobilis"-nak. A nem szabad 
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állapotúak is válhattak harcosokká, s elérhették a nemesség alsóbb 
fokozatait. Éppen ilyenek a „milites secundi ordinis", kik nem harcol
nak külön seregrészben, inkább a „milites primi ordinis" kíséretében 
szerepelnek, mint pajzshordozók, zsákmányvivők. 1087-ben a „primi 
ordinis" milesek lándzsát és kardot viseltek. Nem valószínű, hogy a 
„secundi ordinis" milesek fegyverzete is ugyanilyen lett volna. Az 
„elsőrendű" milesek valószínűleg mind lovasok, de lovas a „másod
rendű" milesek többsége is.1 

A régebbi lengyel alkotmánytörténeti irodalom szerint a miles egy
szerűen: a ,,'katonai rendhez tartozó" személy, szabad birtokos, akár 
utóda a lengyel lovag, a lengyel nemes.2 A későbbi társadalomtörténeti 
kutatások során azonban kiderült, hogy a milesek társadalma koránt
sem ilyen monolitikus. M. Handelsman szerint van olyan miles, aki a 
király kíséretében él. Van olyan, aki elvileg a király kíséretéhez tarto
zik, de a valóságban a királyi udvartól távol eső várakban lakik, 
eleinte talán ideiglenesen, később állandóan, mert a király csak ilyen 
módon tudta táplálni. Voltak fegyverzet szerint kategorizálható szabad 
állapotú milesek: „kiemelkedő" és „közönséges" milesek. Ez utóbbiak 
neve „milites gregarii". A kisbirtokosokat nevezik „militelli ' '-nek is. 
Vannak nem szabad eredetű milesek is, kik azonban átjuthatnak a 
szabad milesek közé. Viszont a szegény szabad birtokosok („militelli") 
is lesüllyedhettek a nem szabadok közé.3 

E. O. Kossmann szerint Lengyelországban a „miles" elnevezés to
vább marad meg, mint máshol. A lengyel forrásokban a milesek neve 
igen sokféle formában szerepel (médiocres, maiores, potentes, satis 
potentes, seniores, militelli stb.). A milesek alsóbb rétegének katonai 
funkciója idejétmúlttá válik — szabad parasztokká válnak, Lengyel
ország nyugati részén már a XII. században. Kelet-Lengyelországban 
egy ideig még mint törpe nemesség, vagy szabad, de nem nemes 
harcosok szerepelnek.4 

K. Leyser megállapítja, hogy a X. századi szász milesek nem voltak 
királyi miniszteriálisok, vagy közszabadok. Az „agrarii milites" s a 
„miles a rmatus" két különböző fogalom. Ez utóbbiakat már kezdik 
lovagoknak nevezni, inkább nemeseknek nevezhetők, mint szabadok
nak vagy éppen miniszteriálisoknak. Nem is voltak sokan. I. Henrik 
korában csak néhány száz nemes tette magáévá a modern hadi
technikát.5 

Ezzel szemben H. Sally kételkedik abban, hogy a „miles" szót 
helyes-e mindig „lovag"-nak fordítani. Vajon a XI. századi angol 

1 Julius Lippert: Socialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit, I. köt. Die slawi
sche Zeit und ihre gesellschaftlichen Schöpfungen. Prága—Bécs—Lipcse. 1896., 250—263., 431— 
454. o. 

2 Siegfried Hüppe: A lengyel alkotmány története. (Ford.: Szathmáry György.) Bu
dapest, 1894., 91. o. 

3 Marceli Handelsman: Die mittelalterliche polnische Sozialgeschichte. Stuttgart, 1920., 
65—73. o. 

4 Eugen Oskar Kossmann: Die Geschichte der polnischen Bauern und ihrer Freiheit. 
Historische Zeitschrift 205. köt. (1967), 15—45. o. — E. O. Kossmann: Die polnischen liberi 
als herzogliche Heermannen. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 55. 
köt. (1968), 182—192. o. 

5 K. Leyser: Henry I. and the Beginnings of the Saxon Empire. English Historical Re
view 1968, 1—32. o. 
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milesek mind nemesek-e, vagy vannak paraszti lovagok is? Guilleaume 
de Poitiers Hódító Vilmos seregében „magnates", „milites mediae 
nobiles", „milites gregarii" elnevezésű társadalmi rétegeket különböz
tet meg, sőt találkozunk „milites rustici" kifejezéssel is. E külön
böző típusú lovagok között a XI. században még nem nagy a különb
ség. A lovag földbirtoka ekkor még csak másfél „hide", alig több, mint 
a jómódú paraszté, fegyverzete pedig — súlyát és formáját tekintve 
— olyan, 'mint az angolszász harcosé. Kb« 1150-ig a lovag alacsony 
származású, .sőt nem szabad eredetű szegény harcos is lehet. A XII. 
század második fölében a lovagi fegyverzet költségesebbé válik. Már 
5—7 „hide" földbirtokra van a lovagnak szüksége, hogy fel tudja 
magát szerelni. Ekkor már kevesebb harcost neveznek lovagnak, kiket 
a fokozódó fegyverkezési költségek arisztokratákká alakítanak át.6 

Franciaországban a X. század végén és a XI. században a „miles" 
szó lovas harcost jelent s egyaránt jelenti az egyszerű lovagot s a 
várral rendelkező „castellanus"-t.7 

P. van Luyn a francia elbeszélő forrásokat elemezve megállapítja, 
hogy a milesek Franciaországban a XI. század elején katonai elitnek 
nevezhetők, lovon, nehéz és drága fegyverekben harcolnak. Két cso
portjuk különböztethető meg a „milites domestiques", a „házi" mi-
lesek, kiket már a X. században „miles" néven említenek, s a „köz
nemesi földbirtokosok", kiket a XI. század első felében kezdenek 
„miles"-nek nevezni. Ily módon megkülönböztetik magukat a néptö
megektől, s megőrzik függetlenségüket a közhatalmat magához ragadó 
castellanusokkal szemben. Franciaországban e folyamat 1050—1060 
körül fejeződik be. Ekkor a milesek a „media nobilitas". A francia 
milesek e két kategóriája hasonlít a német miniszteriálisok két cso
portjához (várakban élők és földadományban részesülők), de függet
lenebb állapotúak, nincsenek olyan sokan, s nem állnak olyan közel 
az alsóbb osztályokhoz. Függetlenebbek és inkább tartoznak a. ne 
mességhez, mint a német miniszteriálisok.8 

A német lovagság, a német „miles" réteg nagyrészt köztudomás 
szerint miniszteriális, azaz nem szabad eredetű. Ugyanakkor miles-nek 
nevezik a társadalom csúcsán helyet foglaló előkelőket is. 

Láthatjuk, hogy a „miles" probléma más, sokkal nagyobb forrás
anyaggal rendelkező országok történetkutatói számára sem egyszerű. 
Természetes, hogy hazai történetírásunknak is egyik fogas kérdése. 
A XIX. szíázad derekán Szalay L. a következőképpen látja a XI—XII. 
századi magyar társadalmat: első rend a főpapok és nemesek. Ide 

6 Harvey Sally: The Knight and the Knight's Fee in England. Past and Present 1970. 
3—43. o. 

7 Georges Duby—Robert Mandrou: Histoire de la civilization française I. köt. Párizs, 
1958., 49—68. o. — L'Europe aux IXe—Xle siècles. Aux origines des Etats nationaux. Varsó, 
1968., 52. o. (Jean-François Lemarignier: Aux origines de l'état français, royauté et entou
rage royal aux premiers temps capétiens 987—1108.) 

8 P. van Luyn: Les milites dans la France du Xle siècle. Examen des sources narrati
ves. Le Moyen Age. Tome LXXVII. 1971., 5—51., 193—238. o. — A XII. századi keresztes had
járatokban a miles fogalom már arisztokratikus jelentésű. Nem az összes lovas harcosokat 
nevezik így, hanem csak egy részüket, kik nemes származásuk és kiváló fegyverzetük által 
kitűnnek. A többi lovas neve „servientes loricati" (serjans a cheval). — R. C. Small: Cru
sading Warfare (1097—1193). Cambridge. 1956., 107. o. — A nyugat-európai java feudalizmus
ban mindig megkülönböztetnek lovagokat és fegyvernökóket. 
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tartoznak a „törzsökök főbbjei", „némely nemzetségek ágai", az udvari 
méltóságviselők, a várak és határok grófjai, a nagyobb hadi kísérettel 
rendelkezők. Ez volt az „úri rend". A második a „vitézi rend" (milites). 
Ezek nem hűbéresek, hanem szabadok. Előbb a törzsek főnökeinek, 
most a királynak seregében harcolnak. Ezért „servientes regis" a 
nevük. Illik rájuk a nemes elnevezés. Közel állnak hozzájuk, de nem 
azonosak velük a várkatonák, várjobbágyok. Ezek földje már hűbéri 
jellegű. A törzsszervezet megszűnte után minden vitéz szabad vá
lasztásától függött, melyik királyi főtiszt zászlóaljában akar harcolni.9 

A XIX. század végén megjelent „millenáris" szintézisben Marczali 
H. írja le a korszak társadalmi viszonyait: a vitézek (milites) és a 
király szolgáinak (servientes regis) rendje Géza idejében jött létre. 
István idejében a vitézi rend, vagy annak előkelő része már keresztény 
volt. Az ispánok legnagyobb része magyar, valószínűleg „azon vidék 
seniorja", melynek „kormányzására meghívták". A seniorok, azaz a 
birtokos arisztokrácia soraiban olvadnak eggyé a régi törzs- és nemzet
ségfők, a vezérek sorába felemelkedett személyek s az adományban 
részesült idegenek. A seniorok sorából jelöli ki a király a comeseket. 

A „miles" ebben az időben külföldön elsősorban a páncélos lovast 
jelentette — később a ,,lovag" szóval lett egyértelmű. Ezek föld, vagy 
zsold ellenében valamely nagyúr szolgálatában álltak. Külföldön a 
miles nem nemes, nem is szabad, hanem kötött viszonyban álló 
személy. A későbbi lovagság nagyobbrészt a miniszteriálisokból, a 
„Dienstmann"-okból került ki. Magyarországon más a helyzet: itt 
a milesek a régi vitézi rend utódai, mely vitézi rend Géza és István 
idejében letelepedett és „földet kapott". Ez a rend volt a királyság, 
a nemzet igazi ereje. De van a miles szónak egy másik jelentése is: 
nemcsak szabad és letelepített harcosokat jelöl, hanem egyes egyházi 
és világi urak fegyveres cselédségét is, kik a jobbmódú szabadokkal 
álltak egy szinten. A XI. század belső küzdelmei során Péter király 
pártján álltak a püspökök és ispánok, Aba Sámuelt viszont a vitézek 
emelték trónra*. Szent László idején már egyértelműleg a királynak 
szolgál a letelepült, földdel ellátott, rabszolgáknak parancsoló vitézi 
rend, a vezérek kora magyar katonaságának utóda.10 

Pauler Gy. szerint a vitézek, a milesek a szabad magyarok, kik 
csak a haza védelmére kötelesek felkelni, de szeretik a harcot, a 
zsákmányt, követik a király zászlóját, de nem közvetlenül, mint az 
előkelők.11 

Árpádkori társadalmunk szerkezetének legtöbb problémáját, ha nem 
is oldotta meg, de felvetette Erdélyi és Tagányi rendkívül érdekes 
vitája. A hagyományos felfogástól Erdélyi L. nézetei álltak távolabb. 
Szerinte az Árpád-kori magyar társadalomban sokkal fontosabb volt 

9 Szalay László: Magyarország története. I. köt. Lipcse 1852., 107. o. 
10 Marczali Henrik: A vezérek kora és a királyság megalapítása. (A magyar nemzet 

története, szerk. Szilágyi Sándor, I. köt.) Budapest, 1895., 266. o. — Marczali Henrik: Ma
gyarország története az Árpádok korában. (A magyar nemzet története, szerk. Szilágyi Sán
dor. II. köt. 154. o.) Budapest, 1896. 

11 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt. I. köt. Bu
dapest, 1899., 253. o. 
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a nem szabad állapotúak és a nem magyar eredetűek szerepe, mint 
hitték. A miles általában fegyveres szolga, szabados. Milese minden 
birtokosnak lelhetett, s volt a királynak is, ispánjainak parancsnok
sága alatt. Elismeri, hogy voltak szabad állapotú milesék is, de sok 
volt a szolgarendű (lovas jobbágyok, tisztek, várőrök, határőrök, erdő-
óvók stb.). A szolga rendű miiest, ha várhoz tartozik „civis"-nek 
nevezik. A ci vis egyik fajtája a határőr, másik az erdőóvó, a bakony-
őr stb. István serege nemcsak magyarokból állott. Szvatopluk és 
Pribina várőrségei Pannóniában s a Vág völgyében a magyar feje
delem szolgálatába kerültek, s Géza alatt újjászervezve, szlovén 
papok által „megtérítve", mint keresztény vitézek megbízható erős 
magvát tet ték ki annak „a magyarokkal és németekkel is vegyes" 
seregnek, mellyel Géza és István a „nemzeti reakciót" leverték. 
A XI. századi törvényekben szereplő miles túlnyomóan szabados 
fegyverest jelent, s csak igen kevés esetben értendő rajta „lovag, 
szabad vagy éppen nemes" vitéz. A frank, morva, szlovén várőrök 
hamar elmagyarosodtak. Szabadosokból István király ispánokat is 
nevezett ki és biztosította számukra a szabad, nemes ispánokkal való 
egyenjogúságot, kivéve h a megfosztották ispáni tisztétől, mert ilyen
kor újra szabadossá süllyedt. 

Erdélyi szerint a ,,minister"-ek az ispánok és a mii esek között fog
lalnak helyet a társadalmi ranglétrán. Ök a „jobbágyok". Ilyen a száz-
nagy és a tíznagy. A XII. században emelkedik társadalmi helyzetük: 
a főpapokkal és főurakkal emlegetik őket együtt. 

A miles szó István törvényeiben tizenkétszer fordul elő, László 
törvényeiben négyszer, Kálmán törvényeiben háromszor. A László
kori miles közel áll a nemeshez. Kálmán megkülönböztet vértes és 
vértezetlen miiest. A vértes nem feltétlenül külföldi lovag, lehet 
szabad magyar vitéz is. Az ispánok szabados vitézeit Kálmán tör
vényei rendszerint civis néven emlegetik. Kálmán törvényeinek elő
szava a jövevény milesekre utal. 

István és Kálmán korának milesei között nagy a különbség. Azokat, 
mint szökevény szolgákat kezelik, emezeket kegyúri hatalmaskodá-
soktól tiltják el. Akár Németországban, ahol a társadalmilag emel
kedő páncélos lovas miniszteriálisok veszik fel a miles nevet, s a 
szabados eredetű miles osztály pár nemzedék alatt vagyonos, tekin
télyes lovagsággá fejlődik. A miles réteg nálunk nem magyar ere
detű. A honfoglaló magyarok készen találták a várakat s azokban a 
frank—szláv miniszteriálisokat. Száz év alatt a magyar várak őrei és 
a magyar urak fegyveres szolgái is felvették a miles nevet, később 
páncélos lovag-milesek is keveredtek közéjük, többnyire külföldiek. 
A „miles osztály" tehát fejlődése két fokán a szabados és lovagi 
fokon egyaránt idegen eredetű. 

Erdélyi úgy véli, hogy a szabad magyarok eleinte sem a szabados, 
sem a lovag milesek között nem találtak maguknak helyet, csak a 
XI. században, egyesek elszegényedése, s némely gazdagoknak a lo
vagokkal való „összébarátkozása" során magyarosodott el a frank, 
német, „szlovén", morva eredetű miniszteriális-miles osztály. 
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A szabadok két rétege a nemesek és közszabadok. A közszabadok 
egyik rétege a hűbéres vitézek és lovagok. Ez a magasabb rangú 
miles. A szolgarendű milesek közé tartoznak a várőrök és a széke
lyek is.12 

Erdélyi L. vitázó partenere a nála tekintélyesebb, módszeresebb, a 
hagyományos felfogáshoz közelebb álló és a fiatalabb Erdélyivel 
szemben mindenesetre túlságosan fölényes hangot használó Tagányi 
K. egészen másként látja az Árpád-kori magyar társadalom szerke
zetét. Szerinte a XI. századi törvényeink csak egyféle miiest ismer
nek, ez pedig szabad állapotú, mert csakis a szabad állapotú ember 
katonáskodott. Nem valószínű, hogy a szláv várak „frank", szlovén 
és morva" várőrei átélték a magyar honfoglalást, utána meg egészen 
hirtelen — elmagyarosodtak. Szent István Intelmei és Kálmán tör
vényeinek előszava irodalmi művek. Szerzőik a társadalom egész 
hadakozó részét nevezik miiesnek. (E szemlélet szerint maga a király 
is miles.) A törvényekben szereplő miles más: nyugatról átvett in
tézmény. István király részben a tőle függő, részben az uraknak tar
tani engedett milesekkel akarta katonai erejét gyarapítani. Ezzel h ű 
béri elem kerül t a magyar társadalomba. A comes és a miles közötti 
viszony hűbéri természetű, a milesek minden rendelkezésünkre álló 
adat szerint szabad állapotúak, nem szabadabb náluk pl. a XV. századi 
nemes familiáris állapota sem. A Szent István és Kálmán-kori miles 
állapota között nem volt lényeges különbség. 

A milesek utódai a serviensek és a familiárisok. Eredetük: a feje
delmek és törzsfők idegen és magyar eredetű kísérete. Géza fejedelem 
magtörte a törzsfők hatalmát, s a kísérettartás jogát magának tartotta 
fenn. István azonban okulva a nyugati hűbéri társadalom példáján 
arra törekedett, hogy a seniorok, a nagyurak minél több miiest 
tartsanak. Tehát Tagányi szerint csak egyféle, éspedig hűbéri jellegű 
miles létezett. így értelmezhető az István IL 11. te. által említett, miies
nek juttatott ajándék. Emlegetik a miles udvarházát is. A miiest a 
bírságok közepes vagyonúnak mutatják, leggyakrabban a megyei 
comestől függőnek, a comes és a köznép között álló társadalmi hely
zetűnek. Függésük akkor kedvezpbb, ha hűbéruruk nem magánsze
mély, Ihanem intézmény. Nagy részük külföldi, tehát hospes. László 
II. 11. itc.-ében a miles már egyenrangúnak tűnik a nobilissal. Szent 
László 1091-ben egyik mii eset a pápához küldi követségbe. István 
I. 25. tc.-e sem bizonyítja, hogy szolgarendű volna. Attól, hogy meg
szökött, még lehet hűbéri szolgálatban levő szabad. Hogy visszakö-

12 Erdélyi László: Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. Budapest, 1907. 
— Erdélyi L.: Az első állami egyenes adó elmélete. Kolozsvár. 1912. — Erdélyi L.: A társa
dalmi osztályok Szent István államában és a Békefi emlékkönyv. Történeti Szemle, 1913. 
321—266. o. — Erdélyi L.: Anonymus korának társadalmi viszonyai. Történeti Szemle, 1914. 
191—211. o. — Erdélyi L.: Arpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. Törté
neti Szemle, 1914. 517—561. O., 1915. 32—50., 201—266., 334—352., 481—514. O., 1916. 39—63. o. — Er
délyi L.: Magyar művelődéstörténet. I. korszak, ösi művelődés Kr. u. 1000-ig. Kolozsvár. 
1915., 121., 227—228. o. — Erdélyi lt.: Árpádkor. A magyar állam, társadalom, művelődés leg
régibb története 1301-ig. Budapest, 1922., 95—98. o. 
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vetélik (István I. 25., László III. 2., Kálmán I. 39.), abból még nem 
következik, hogy nem szabad állapotú.13. 

Szekfü Gy. szerint mileseknek nevezik az egyházi nagybirtokon élő 
magasabb rangú, katonai szolgálatra kötelezett személyeket is. A ki 
rályi birtokokon a milesek decentralizáltan, a várbirtokokon nyertek 
elhelyezést. A XI. századi milesek tehát nem hozhatók kapcsolatba a 
királyi famíliával, mer t távol éltek a király személyétől.14 

Hóman B. számos munkájában foglalkozott a XI—XII. sz-i magyar 
társadalom szerkezetével. Szerinte a nemzetségi szervezetben élő né
peknél a szabadok egyenjogúak, egyenlő módon vesznek részt a köz
funkciókban s a honvédelemben. Az állam megalakulásakor a hadi 
és közigazgatási feladatokat a szabad nemzetségtagok összességéből 
alakult (nemesi, lovagi, vitézi) társadalmi osztályok látják el. A XI. 
századi törvényekben csak a „nobiles" és „milites" az igazán szabadok, 
a „liber"-ek már nem, adójuk hadmentességi adó. A nemesek (nobiles) 
dolga a hadsereg és a közigazgatás vezetése. A vitézek (milites) szegé
nyebb szabad magyarok. Egyesek közülük nagy vagyonú urak szol
gálatába álltak, mer t a XI. századi törvények magánosok mileseiről 
is beszélnek. A király vitézei a „milites castri", a várak hadakozó 
népeleme. Nevük később „civis" lett. Nem voltak szabadosok, mint 
Erdélyi L. állítja. A szegényebb szabad magyarokból kialakult miles 
réteg, ha vett is fel idegen elemeket, a törzsökös magyarság tulaj
donképpeni képviselője. Egy a XI. századi magyarsággal azonos kul -
túrfokon élő nép nem kötelezhetett katonai szolgálatra idegen elemet. 
Vitéz, azaz katona, csakis teljes szabadsággal bíró magyar lehetett. 
Szent István seregének legfőbb eleme a milesek, a várkatonák. A vár
szerkezet éppen ezért volt olyan jelentős, mert a várakhoz tartoztak 
a szabad magyarok nagy tömegei. A vitézi osztály volt az a szín
magyar népelem, melyre a király reformjai kivitelében, hadseregük 
az a haderő, melyre a reakciós nemzeti elemekkel való harcában 
számíthatott. Ez az osztály volt a köznemesség őse. Más országokban is 
vitézi osztállyá alakul a szabadok szegényebb része. „Milites"-nek 
nevezik latinul az angol ,,thanes"-t s a cseh-morva „vladiky"-t is. 
S hasonlóan a mi nemességünk kialakulásához lesz pl. az angoloknál 
a „thane"-ből „knight" (lovag), a szerbeknél a „vojnici"-ből (katona)' 
,,vlastelicii" (köznemes). 

A milesek kisebb adománybirtokot vagy szolgálati díjazást (sti
pendium) kapnak. Vannak udvari és várbeli milesek. Ezek a királyi 
serviensek és várjobbágyok ősei. Személyükre nézve szabadok, de 
szolgálati kötelezettségeik következtében helyhez s a király személyé
hez vanníak kötve. Hóman B. később megváltoztatta álláspontját a 
milesek származását illetőleg. A imilesek eszerint részben a király 
szolgálatába állott szabad magyarok, részben bevándorolt szegényebb 

13 Tagányi Károly: Válasz dr. Erdélyi László megjegyzéseire. Történeti Szemle 1914. 
435—451. o. — Tagányi K. : Felelet dr. Erdélyi Lászlónak „Arpádkori társadalomtörténetünk 
legkritikusabb kérdéseire". Történeti Szemle 1914. 296—320., 409—448., 543—608. o. — Tagányi 
K. ; Vázlatok a régibb Árpádkor történetéből. Társadalomtudomány 1922. 214—227. o. 

14 Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok. Vázlat a középkori magyar alkotmány és 
közigazgatástörténet köréből. Budapest, 1912., passim. 
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idegenek, részben felszabadított ,és vitézi sorba emelt királyi szolgák. 
Az udvari mileseket az udvari zászlóaljakban a nádorispán vezette 
hadba. Ezek nem tartoztak a várszerkezethez. Az előkelők (principes) 
s a milesek együttvéve alkotják az „aulá"-t, a királyi famíliát. 

Az egyházi és világi birtokosoknak is voltak mileseik, de ezek 
többsége szolga és szabados eredetű, és csak lassanként érik el a 
királyi milesek életszínvonalát és kiváltságait.15 

A hazánk középkori történetével behatóan foglalkozó német his
torikus K. Schünemann szerint nemcsak előkelő jövevények jöttek be 
Magyarországra a X—XI. században, hanem nagyobb csoport idegen 
harcos is (miniszteriálisok, lovagok), s ezek nemcsak a király, de a 
nagyurak szolgálatába is beálltak. A fegyverviselő vendégeket nevezik 
István törvényei mileseknek. A „hospes" általában a bevándorolt 
külföldi és utódai (míg be nem olvadnak). A hospes lehet miles is. 

A milesek helyzete Magyarországon ugyanolyan, mint Németor
szágban. Függésük általában nem jelenti, hogy nem szabad állapotúak, 
bár lehettek közöttük „hörig" eredetű és ebben az állapotban meg
maradó milesek is. István I. 23. törvénycikke a miles elcsábításáról 
felesleges lett volna, h a nem szabad állapotú. A miles helyzete sokkal 
jobb, mint a parasztoké, de nem tekinthető nemesnek. Csak a későbbi 
századokban lesz azzá. Megállapítja Schünemann, hogy a milesek s az 
Aranybulla serviensei nem tekinthetők a honfoglaló nemzetségek 
kizárólagos utódainak, mint Timon és Marczali vélik. A ,,vulgaris"-ok-
ból (közrendűek) a király, vagy a nagyurak szolgálatában milesek is 
válhattak. Példaképeik és tanítóik a hospes-milesek voltak. A másik 
végletbe esett Erdélyi L., ki a mileseket kizárólag idegeneknek tartja. 
Vele szemben Tagányi K.-nak van szerinte igaza. Általában a hos-
peseket is, a milesek közé számították, de az a körülmény, hogy 
István törvényei (és intelmei) megkülönböztetik őket, arra vall, hogy 
a miles és hospes nem ugyanaz. A Kálmán korában elfogott keresz
tesek közül az előkelőbbek a milesek, vagy civisek közé kerülhettek. 
Voltak keleti miles-hospesek is: a besenyők, székelyek, kunok.1" 

Kiváló jogtörténészünk Eckhart F. szerint az István törvényeiben 
szereplő milesekről keveset tudunk, de ismerjük a német nem szabad 
eredetű miniszteriálisok, s a XI—XII. századi cseh és lengyel mile
sek intézményét. Ezek a királyi föld haszonélvezete fejében katonás
kodtak s később a nemességbe olvadtak bele. A magyar, cseh és len
gyel királyságban már az első fejedelmeknek voltak hűbéres vitézeik 
{milites), k ik birtokadomány fejében teljesítettek hadi szolgálatot. 
A XI—XII. században a bomló nemzetségek elszegényedő tagjai nagy
részt a király védelme alá helyezik magukat s hadi szolgálat fejében 
birtokot kapnak tőle. 

A vitézek (milites) és „jobbmódúak" olyan szabadok, kik katonai 

15 Hóman Bálint: Az első állami egyenes adó. Történeti Szemle 1912. 161—184. o. — 
Hóman Bálint: Társadalmi osztályok Szent István államában. Békefi Emlékkönyv. Budapest, 
1912. 61—80. o. — Hóman Bálint—Szekfű Gyula: Magyar történet. I. köt. Budapest, é.n. 210— 
218. o. — Hóman Bálint: Szent István. Budapest, 1938., 213—215., 249—251. o. 

16 Konrád Schünemann: Die Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahrhundert. Ber l in-
Lipcse, 1923., 58—62., 99. o. 
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szolgálatot teljesítenek a király, vagy más úr szolgálatában, vagy a 
saját birtokukon élve. Ők szolgáltatták az urak fegyveres csapatát, 
kíséretét. Az előkelők igyekeztek a legkiválóbb vitézeket elcsábítani. 
Legtöbben közülük iá király szolgálatában álltak. Voltak közöttük 
idegenek is.17 

Számos tanulmányában rendkívül elmélyülten foglalkozik az Árpád
kori magyar társadalom szerkezetének problémáival Váczy P. Meg
állapítja, hogy az István törvényeiben szereplő anilesek legnagyobb 
része serviens jellegű, akár a német „Gefolgschaft", vagy a szláv 
druzsina harcosai. Nem földbirtokot, hanem „stipendium"-ot kapnak. 
Németországban a milesek rendje nemcsak ilyen harcosokból áll, 
hanem miniszteriálisokból is, kiket a források „iobagiók"-nak nevez
nek. Ök alkotják a földesúri népek hadakozó rétegét. Szolgalatuk 
olyan volt, mint a serviens-milesé, de az ú r jobbágyaiként kezelte 
őket. (Ha közszabad lépett közéjük, ezzel az úr jobbágyává vált és 
szabadságát csak felszabadítás útján nyerhet te vissza.) Ilyen jelle
gűek voltak a hazai harcos elemek közül a várjobbágyok, az exer-
cituálisok, az őrök, az íjászok stb. Az István-kori milesek között is 
voltak ilyenek. A várjobbágyok ősei is olyan milesek, kik a comesek 
alá tartoznak. A hazai milesek rendje tehát rétegezett. A király és a 
földesúr kíséretébe tartozó mileseken kívül találkozunk földesúri jog 
alatt, a kondicionárius népek között élő milesekkel. Szent István 
törvényeiben a két réteg még közös néven szerepel, a XII. században 
már nem. A comesek — a nagyobb egyházi és világi birtokosok — 
miles-csapatokkal vonulnak a király seregébe. 

Szent István törvényei a mileseket egy kalap alá veszik a jómódú 
tehetős emberekkel, de e milesek nem azonosíthatók a későbbi köz
nemesekkel. A miles hol a király, hol a nemesek kíséretében bukkan 
fel, László és Kálmán törvényei miles helyett olykor „minister"-t 
„ministerialis"-t írnak. Találkozunk földesúri hatalom alatt élő mile
sekkel is. E földesúri mileseket nevezik a XIII. században iobagióknák. 
Ilyenek a várjobbágyok, jobbágyfiúk stb. A szabadabb fajta miles 
neve a XIII. században serviens, familiáris. Ez utóbbiak nem földesúri 
jog alapján szolgálják urukat, s ezért módjukban állt őt elhagyni, 
s más senior szolgálatába állni. Szabadon szerződtek és szolgálatukért, 
mely nagyjából megfelelt a iobagióénak, ellátásban (stipendium) és 
ajándékban (donum) részesültek. Ritkán kaptak birtokot, s ha igen, 
teljes tulajdonjogút (nem hűbérit). A Szent István törvényeiben sze
replő milesek nagyobbrészt ilyen serviens jogon szerződtek. A milesek 
jelentős részét lekötötték az ispánságok és a határmegyék, s csak 
elenyészően ösekély töredékük alkotta a király állandó kíséretét. 
E milesek „lefelé" észrevétlen átmenetet alkotnak a „família regia" 
alsóbb, szoligarendű népelemei, az udvarnokok felé. Mivel az ország 
igazgatását a király maga intézte, különös kedvvel alkalmazott köz
igazgatási célokra meghatározott hivatalt nem viselő mileseket. Veszé-

17 Eckhart Ferenc: Jog és alkotmánytörténet. A magyar történetírás új útjai, (szerk. 
Hóman Bálint). Budapest, 1931., 297—314. o. — Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány és jog
történet. Budapest, 1946., 44—47. o. 
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lyes követségekbe is küldtek mileseket. A nádorispán szerepe olyan, 
mint a várispánságokban az ispáné. Ö a „familia regia" harcos elemei
nek, az udvari mileseknek a parancsnoka. 

A király tehát vitézeit részben udvarában tartja, részben szétszórva 
a várispánságokban. Vitézek veszik körül a földesurakat is. Mindezek 
együttvéve „de militum ordine sunt", mint Freisingi Ottó írta. 

Későbbi tanulmányában Váczy magát a kíséretet nevezi kettős ösz-
szetételünek, felfegyverzett szolgákból és szabadon szerződő nemesek
ből állónak. István I. 24. törvénycikke „hospes"-ről és „nutritor"-áról 
szól. A hospes nem hagyhatja el nutritorát, míg az megállapodásuk 
szerint bánik vele. E törvénycikk két, milesekről szóló törvénycikk 
között van, s így feltehető, hogy a vendégek elsősorban miles szolgála
tot vállaltak. Az I. 23. te. szabad szerződésű milesekről szól, akit el 
lehet csábítani, az I. 25. te. pedig milesről vagy servusról, aki más 
birtokoshoz szökött. Kétféle miles ez. A földesúri hatalom alatt élőket 
adják és veszik, mint általában a földesúri szabadokat és szolgákat. 
Szerepelnek Kálmán I. zsinata 69. cikkelyében is, mely tilalmazza az 
olyan szolgáló (serviens) iskolai oktatását, ki szolgálatát csak ura 
akaratából hagyhatja el.18 

A magyar középkor történetének kiváló ismerője Mályusz E. hang
súlyozza, hogy nemesség a korai Árpád-korban nem létezett. Szent 
István korában a szabad magyarok társadalma három rétegre oszlott: 
a legfelső réteg a király környezetének tagjaiból állt, egyháziakból és 
világiakból, magyarokból és külföldiekből. A királyi környezet tagjai
nak jelzője a XI. században néha, a XII. században általánosabban a 
„nobilis", még általánosabban a „comes", ami nem megyésispánt jelent, 
hanem a comitatushoz, a király kíséretéhez való tartozást. 

A szabadok többi része harcos és nem harcos elemekből állt. A nem 
harcosok szabad állapota csak a XI. század végéig tart. A békés élet
mód mellett földbirtokuk felosztódik, egyre kisebb lesz és végül 
túlságosan kevés a megélhetéshez — így más földjére kényszerülnek. 
Hadiszolgálatuk megváltásáért fizették a szabad dénárt. Kálmán az 
önállóságukat megőrzött libereknek ezt elengedi. Ha fel is tételezzük, 
hogy az otthon ülő liber, azaz a szabad paraszt ezzel újra hadkötelessé 
vált, katonai szolgálatát akkor sem értékelhetjük sokra. Hasonló lehe
tett a későbbi közszékelyekéhez. Csak kis távolságra lehetett elvinni 
és rövid időre igénybe venni, s csak végső szükség esetén. Komolyabb 
hadivállalatra nem volt alkalmas, mer t nem állott módjában a fegy
verforgatás begyakorlása. 

Ha a királynak komoly hadseregre volt szüksége, elsősorban kísé
retét vette igénybe, aztán a megyék harcos eleimét, végül a miiesnek 
nevezett jómódú birtokos réteget. Ez volt a szabad harcos népelem, 
melynek katonáskodását gazdasági ereje, birtokai, servusainak m u n 

is Váczy Péter: A hűbériség szerepe Szent István államában. Századok 1932. 389—392. 
o. — Váczy Péter: A királyság központi szervezete Szent István korában. Szent István Em
lékkönyv, II. köt. Budapest, 1938., 41—52. o. — Váczy Péter: A román és gót stílus kora. Ma
gyar Művelődéstörténet. I. köt. Budapest é.n. 108—118. o. — Váczy Péter: Társadalmunk az 
Árpádok és aa Anjouk korában. Magyar Művelődéstörténet. I. köt. 176—184. o. — Váczy 
Péter: A korai magyar történet néhány kérdéséről. Századok, 1958. 340. s. köv. o. 
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kaja is lehetővé tette. Nem kell nagy számú rétegre gondolnunk, mert 
a középkori hadseregek kicsik. Sokan közülük a király szolgálatába 
álltak s ilyenkor az ispán hatósága alá kerültek. Egy-egy előkelő 
kíséretébe is elszegődtek, s ilyenkor könnyen kerülhet tek függő hely
zetbe, mint Szent István I. 25. törvénycikkéből látható. Ha számuk 
az ősi birtokon nagyon megszaporodott, könnyen a liberek közé 
süllyedhettek. Éles határok nincsenek. Ha a miles nem képes magát 
megfelelő módon felfegyverezni, a liberek közé süllyed, de ha hadi 
érdemeivel újabb birtokokat szerez, hatalmas comes is válhatik 
belőle. A külföldről bevándorolt hospesek is lehettek — társadalmi 
helyzetük, azaz katonai értékük szerint — comesek, milesek vagy 
liberek. 

A letelepülés után tehát a szabad magyarok többségéből „liber" 
lett, s ezek nem katonáskodtak. Lehetséges, hogy Kálmán korában 
hadikötelezettségük felújult, de a várispánságokban és nagybirtokon 
élőkre ez semmiképpen nem vonatkozott. 

A nagybirtokosok a királyt minden hadi vállalkozására elkísérték. 
Fegyverzetük a kor színvonalának megfelelő volt. Nem voltak mind 
idegenek. Hont német, Veszprém lengyel, de Pozsony, Szabolcs, 
Csanád, Torda, Do'boka, Szolnok, Bars, Kéve, Bács stb. magyar ere
detűek. A magyar előkelők, a nyugati háborúk folyamán megtanulták, 
hogy a nehéz fegyverzetű lovag a „régi módra harcoló" íjásszal 
szemben döntő fölényben van. Az új fegyverek kezelését aligha 
mindjárt Szent István korában sajátították el, hanem később, amikor 
az idegen szokások iránti ellenérzés már csökkent, de még a XI. 
században. 

Természetesen nemcsak belőlük állt az egész magyar haderő, hanem 
a középső rétegből, a saját földjükön gazdálkodó jómódú magyarok
ból, a milesekből is. Ezek beállhatnak más, gazdagabb ember fegy
veres szolgálatába, de ilyenkor is megőrzik függetlenségüket, mert 
fegyverrel teljesítenek szolgálatot. E mileseket nevezik később ki
rályi servienseknek. Ezek őrzik meg a régi magyar lovastaktikát. 
Kálmán a comeseket páncélos, vagy páncél nélküli harcosok kiállítá
sára kötelezte. A comesek valószínűleg maguk vezették a liberjeik 
arányában kiállított harcosokat a király seregébe, s e harcosok a 
comesek servienseivé váltak. A comesek az ilyen harcost felfogadhat
ták a milesek közül, de — mint Németországban is történt — a 
szolgarendűek, nem szabad származásúak közül is. 

Mályusz szerint a magyar haderő István korában két részből állt. 
Az egyik résszel a király közvetlenül, szabadon rendelkezett, a másik 
a szabad magyarokból tevődött össze, kik az ő utasítására gyűltek 
össze veszély esetén. A király közvetlen rendelkezésére álló haderő-
rész megint két részből áll: az egyik a király személyes környezete, a 
,,Gefolgschaft", a királyi kíséret, vagy ahogyan nálunk nevezik, „famí
lia". Ez részben, sőt talán nagyobb részben külföldiekből állt, mert a 
király számára a legmegbízhatóbbak azok lehettek, kiknek a magyar 
családok körében nem voltak rokonaik. A másik rész a vármegyék 
fegyveres ereje, valószínűleg erre vonatkozik Freisingi Ottó leírása; a 
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megye kötelékébe nem tartozó szabad magyarok királyi felhívás esetén 
valamennyien, személy szerint tartoztak hadbavonulni, a királynak 
nem engedelmeskedőket a törvények bírsággal, hadmentességi illeték
kel sújtják.19 

Molnár E. megállapítja, hogy a királyi kíséret vezetőiből s a me
gyék szláv vitézeiből földesúri, katonai, tisztviselői uralkodó osztály 
jött létre, melybe beolvadtak a ki nem irtott, csatlakozott, vagy meg
hódolt főnöki és alsóbbrangú vagyonos családok. Ez utóbbiak a ké
sőbbi királyi serviensek ősei. 

A magyarság az uralkodó osztály felső rétegébe főleg a királyi 
kíséretből került. Ennek magyar tagjai többségükben alacsony szár
mazásúak. A honfoglaló ,,főnöki" családok az államszervező harcok
ban elpusztultak, s a megmaradottak a pártharcok során hanyatlottak 
le. A pásztorkorban a pásztor és a harcos közötti határ még nem 
éles. A paraszt és a harcos viszonya már más. A parasztnak nincs 
lova, mert ökörrel szánt. Vagyonát elsősorban ura védi meg. Sem 
indoka, sem alkalma nincs, hogy a nyilazást gyakorolja. Még kevésbé 
juthat lovagi fegyverekhez. 

A korszerű fegyverzetű udvari katonák mellett kisebb úri birto
kosok, a későbbi királyi serviensek is harcosokként szerepelnek. Ezek 
csekélyebb értékű harcosok, kis vagyonuk miatt csak lovas íjászok
ként alkalmazhatók. Elszigetelten élnek, nem katonai szervezetben, 
mint az udvari katonák. 

Vannak paraszt és pásztorkatonák is, így az „őrök", exercituálisok, 
„nyilasok", apátsági milesek, „lovasok", „lovas szolgák", „lovas job
bágyok". A XII. században szabad magyar „dolgozókkal", mint had
kötelesekkel nem találkozunk, mert már földesúri hatalom alatt állnak. 
A haderő élén egy katonai eredetű, katonai szellemű, a lovagi harc
módban gyakorlott csoport állt. Az uralkodó osztály, a katonai nemes
ség egy felső és egy alsó rétegre oszlott. A felsőbe a király és a nagy
birtokosok tartoztak („nemesek", „főemberek", „ispánok"), az alsóba a 
kisebb birtokosok, a „vitézek". Ez utóbbiak lovas íjászok. A nagy
birtokosok vezető csoportja eleinte idegen eredetű. Ezek hozták be a 
lovagi haditechnikát s ezt sokáig „monopóliumszerűén" birtokolták. 
A külföldi lovagok katonai értékük miatt később is szívesen látott 
vendégek. Gyorsan elmagyarosodnak. 

A királyi serviensek elődei kisbirtokú, de úri módra katonáskodó, 
más munkájából élő réteg. Más a várjobbágyok helyzete. Ezek meg
határozott várföldek közös élvezői a ímegye katonai szervezetében. 

A „középvagyónnal rendelkező", rabszolgákkal dolgoztató pásztor
kori családokból kialakult egy anyagilag erősebb réteg, mely mente-

19 Mályusz Elemér: A karizmatikus királyság. Társadalomtudomány, 1934., 160. s. köv. 
o. — Mályusz Elemér: A magyar köznemesség kialakulása. Századok, 1942. 284—290. o. — 
Mályusz Elemér hozzászólása a régi magyar művészet periodizációjával kapcsolatos vitában. 
Művészettörténeti Értesítő 1965. 205. s. köv. o. — Mályusz egyik újabb könyvében így hatá
rozza meg a mileseket: ,,A milesek azok a jómódúak, kiknek leszármazottai hivatottak 
köznemességgé tömörülni." Jellemző, hogy magánegyház és magánmonostor alapítók is vol
tak közöttük. (Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest, 
1971. 27—28. o.) 
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sült a termelő munka alól. Ez nem pusztult el egészen az államszer
vező harcokban, mint ahogyan elpusztult a „főnöki arisztokrácia". 
E középvagyonú réteg az István I. 15. törvénycikkben a vitézekkel 
egyenlőnek mondott „jószágos ember" és talán az I. 19. törvénycikk
ben szereplő „kisebb"-ek a „nagyobb"-akkal szemben. Ez az ősi 
magyar réteg a királyi serviensek eredeti magva, mely aztán a XII. 
században kis adománybirtokos jövevényekkel, a XIII. században 
pedig várjobbágyokkal egészül ki. Nem közszabadok, kik „sokszor 
maguk művelték földjüket", mint Váczy P. véli, mert az ilyenek 
függetlenségüket a szükséges katonai eszközök hiányában nem tudták 
megvédeni. E korszakban a társadalmi választóvonal nem a szabadok 
és nem szabadok között húzódott, hanem a katonák és parasztok 
között. Szabadnak lenni nem jelentett kiváltságos társadalmi helyzetet, 
de katonának lenni igen.20 

Horváth M. szerint a XI. században szükség esetén „az egész 
magyar nép" fegyverre kelt. Ez „általános népfelkelés" mellett a 
legnagyobb fegyveres erővel a király rendelkezett, de jelentős volt az 
úri birtokosok s a még nagyszámú szabad parasztok és pásztorok 
szerepe is. Ezek az ispán vezetése alatt teljesítettek katonai szolgá
latot. Róluk szól István I. 22. törvénycikke, mely tiltja a szabadok 
szolgasorba 'hajtását.21 

Bónis Gy. szerint a királynak s a nagyuraknak is voltak mileseik. 
A törvények hol katonáknak, hol „jómódú embereknek" nevezik 
őket, s kiemelik a közönséges szabadok közül. De kifejezik uruktól 
való függésüket is, meg az uraknak a katonákhoz és vendégekhez 
való jogát. A vitéz függött urától, mellette kellett maradnia, engedel
mességgel tartozott neki. Ura parancsára „hatalmaskodnia" is kellett. 

A király katonai kíséretének két rétegét, a comeseket és rnileseket 
elválasztja egymástól a vagyon és a méltóság. De mindkettő része a 
más munkájából élő birtokos osztálynak. A közszabadok elszegényed
nek és hamarosan nem képesek fejenként hadbavonülni. Olykor töb
ben állítanak ki egy harcost. 

A miles nem csupán harcos. A „militia" nálunk is, mint a frank 
birodalomban a szolgálattevők csoportjait jelenti (ministerium). Ezért 
kerül a „minister" László és Kálmán törvényeiben a miles helyére. 
Váczy kétféle miles elmélete nem fogadható el. Szt. István két össze
függő rendelkezéséből (I. 23. és I. 25.) nem lehet egyszer a kötöttségre, 
máskor a szabadságra következtetni. Az udvari milesek parancsnoka 
a nádorispán, a várbeli mileseké (várjobbágyoké) a várispán. A raa-
gánmilesek uruk parancsnoksága alatt vannak. A vitézek függő hely
zete nem jelent szolgaságot, ezt visszakövetelésük lehetősége sem 
bizonyítja. A vitézek rétegének helyzetére az Árpád-kori társadalom
ban az a legjellemzőbb, hogy függő szabadok. (Ennek ellentétei: a 

20 Molnár Erik: A m a g y a r t á r sada lom tö r t éne te az őskortól az Árpád-kor ig . Budapes t , 
1949. 131—132., 276—294. o. 

21 Horváth Miklós: A m a g y a r á l lam nemze tköz i he lyze tének főbb vonása i és a m a 
gyar—szláv ka tona i e g y ü t t m ű k ö d é s a XI. században . Had tö r t éne lmi Köz lemények 1956., 2. 
sz., 37—38. o. 
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nem füiggő szabad, azaz ősfoglaló és a függő nem szabad, azaz 
szolga.) 

Első királyaink valamennyien a katonai uralkodó osztály segítségé
vel maradtak a trónon, annak érdekeit képviselték s uralmát valósí
tották meg. 

A vitézek (milesek) magyar, szláv és jövevény harcosokból álltak, 
egyrészt közvetlenül a király szolgálatában, másrészt az egyes várak 
kerületeiben a várispánok parancsnoksága alatt. A miles a vármegye
rendszer kialakulása során lett „civis", a vár vitéze, később várjob-
bágy. Többségük a király, illetőleg az ispán szolgálatában álló szabad 
lehetett, kit várkatona hivatása megóvott a jobbágysorba süllyedés
től. De nyilván akadtak közöttük a régi szláv lakosságból származók 
is, kiket a megyeszervezet használni tudott.22 

Lederer E. a mileseket kisebb birtokosokként írja le; valószínűleg a 
nemzetségi szabad magyarok „szerencsésebb rétege", akik részt vettek 
a ,,lázadó vez;érek" kalandozásaiban s eléggé meggazdagodtak, utóbb 
a királynak ajánlva fel szolgálataikat az „alsóbb kíséret" tagjai lettek. 
Még nagyok a XI. században a szabadok tömegei, és erős az a fegy
veres, a termelésből kiszorult réteg, melyet minden lázadó maga mellé 
állíthat. Ezekkel akarta megerősíteni uralmát Aba Sámuel. 

A király alsóbb kísérete még valószínűleg könnyű lovas fegyver
zetű.23 A XI—XII. században a királyi hadseregek zömét a várkato
naság mellett, ők adták. A király hívására kötelesek voltak hadba 
szállni. Szolgálatuk a XII. sz. végén kevésbé fontos. 

Györffy Gy. szerint az István törvényeiből ismert miles, a pécsvá-
radi alapítólevélben szereplő szabad miles, megfelel az egyházi job
bágynak. Milesei (jobbágyai) voltak a királynak, az ispánnak, az (egy
házi vagy világi) magánföldesúrnak. De általában miiesnek nevezték az 
ispánok és a szegények között helyet foglaló réteget. A vár milesei 
azonosak a „Szent István király várjobbágyaival", kikkel a XII. század 
óta találkozunk. A XII. században jobbágyai (azaz milesei) voltak az 
ispánnak, püspököknek, apátoknak. 

Az István törvényeiben megmutatkozó korafeudális társadalom 
rétegei tehát : a comesek, kiken ispánokat vagy „bő"-nek nevezett 
nemzetségi őket kell értenünk, a milesek, azaz „jobbágy"-nak nevezett 
kísérő katonák és a szegények, vagy közrendűek (pauperes aut vul
gares), kik szolgasorba süllyedt volt szabad nemzetségtagok. 

A miles tehát a király vagy az urak katonai kíséretének tagja. Nem 
azonos a „nobilis"-szal. A törvények szerint a hatalmaskodást a 
nagyúr, a „nobilis" vitézeivel és szolgáival követte el s többnyire 
maga nem is vett részt benne. A Szent László II. 11. törvénycikkében 
szereplő vagyonelkobzás nyilván a birtokos nemeseket sújtotta, a 

22 Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár é. n. 
88—89. o. — Bónis György: István király. Budapest, 1956. 76—82., 110. s. köv. o. 

23 Elekes Lajos—Lederer Emma—Székely György: Magyarország története az őskortól 
1526-ig. Budapest, 1961. 65—69., 97., 114. o. 
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megnyírás, vesszőzés s a vásárokon való körülvezetés pedig a vagyon
talan vitézeket.24 

Bakay K. szerint a jövevény német lovagok mileseikkel együtt 
jöttek hazánkba. „Második kíséreť ' -nek nevezi a szabad, de nem elő
kelő magyarok társadalmi rétegét. Nevük „jobbágy", István törvé
nyeiben „miles" néven szerepelnek. E réteg a X. század második 
felében alakult ki. 

István törvényeiből látható, hogy a katonai kíséret tagjai nem 
voltak egyenlő társadalmi szinten. A comeseknél a milesek nagyobb 
számúak. Eredetileg nagyobbrészt a köznépből származtak. A feje
delem látta el őket ruhával, fegyverrel, élelemmel, lóval, később 
birtokkal. Feltételezhető, hogy a X. századi sírokban talált kétélű 
kardok tulajdonosai az István-kori és korábbi milesek voltak. A feje
delmi milesek eredetileg közszabadok és csak katonai szolgálatuk r é 
vén nyertek rangot. Sírjaik is a közszabad sírok között voltak. A ké
sőbbiek során a nem fejedelmi szolgálatban levő, a nemzetségi harco
sok összeolvadtak a milesekkel. A miles réteg a köznemesség őse.25 

Kristó Gy. Péter királyt jellemezve megállapítja, hogy Szent István 
idejében ő volt a hadsereg feje. Miután uralomra jutott, a hadsereg az 
ő híve maradt, Aba Sámuel pedig a harcos szabadokra támaszkodott. 
Ezek a krónika által „nemtelenek és parasztok" néven említettek.26 

Székely Gy. szerint a katonák (milesek) is a kizsákmányoló osz
tályba tartoznak. Nem előkelők, magán jogilag uruktól függenek. Emel
kedő osztály. A katona és a dolgozó közötti vérdíjkülönbség István 
korában 10:5, László II. törvénykönyve szerint 25:5. A törvényekben 
szereplő társadalmi elemek közül a „civis"-ek, „miles"-ek és „minis-
ter"-ek — mindnyájan katonák. Nem végeznek termelő munkát. Föld
jüket mások művelik meg. A királyi föld haszonélvezete fejében ka
tonáskodnak, mint a XI. századi délnémet miniszteriálisok és cseh— 
lengyel milesek. 

A XI. század derekán az országot védő vitézek magyarok, besenyők, 
szlávok és németek voltak. A comesek (nagyurak) rétege a fejedelem 
nemzetségfői kíséretéből, a pásztorarisztokráciának a fejedelemhez 
csatlakozott részéből és idegen lovagokból alakult ki. E réteg idegen 
eredetű elemel rövidesen magyarrá váltak. A királyi haderő magvát 
ez a harcos pásztorokból alkotott kíséret s a „vendég" lovagok alkot
ták (milites). A várszerkezet katonáskodó eleme a királyi hadsereg 
kiegészítő részét adta, a milesek mellett. Talán erre vonatkozik 
Freisingi Ottó leírása a colonusok fegyverbehívásáról. Az ispánok a 
várkatonákon kívül saját falvaik bevételeinek nagysága szerint páncé-

24 Györffy György: T a n u l m á n y o k a m a g y a r á l lam eredetérő l . Budapes t , 1959., 27—31. 
o. — Györffy György: A m a g y a r törzsi he lynevek . N é v t u d o m á n y i vizsgálatok. Budapes t , 
1960. 27—34. o. — Györffy Gy.: A középkor i Orosháza tö r t éne te . Orosháza tör téne te , Oros
háza, 1965. 224. o. — Györffy Gy.: Egy k r ó n i k a h e l y m a g y a r á z a t á h o z . Tör téne lmi Szemle, 
1966. 32—33. o. Györffynek a „ j o b b á g y " szóval kapcso la tos fej tegetéseivel egyetér t Darkó 
Jenő: Ada lékok R á b a p a t o n a XI—XIII. századi tö r téne téhez . Ar rabona , 1972. 255—264. o. 

25 Kornél Bakay: Archäologische Studien zur F rage de r Ungar i schen S t a a t s g r ü n d u n g . 
Acta Archeologica 1967. 105—173. o. 

26 Kristó Gyula: Megjegyzések az ún . „ p o g á n y l á z a d á s o k " k o r a tö r téne téhez . Szeged, 
1965. Acta Univers i ta t is Szegediensis de Att i la József n o m i n a t a e . Acta His tor ica t omus XVIII. 
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los, vagy páncél nélküli katonát voltak kötelesek kiállítani. Az 
ispánok a megyei zászlóaljakkal a királyi és a hercegi haderőben 
vonultak fel. 

Megállapítható István király „Intelmei"-ből, hogy a mileseknek 
még nem voltak birtoikaik, mert „táplálták" őket. Csak fokozatosan 
kezd a földtulajdon kialakulni. Az adománybirtokosok körében az et
nikai különbségek általában nem jöttek tekintetbe — Péter korának 
kivételével. A német császár ellen védekező I. András harcosai közül 
Endre és Márton magyarok, Zothmund, Vojtech, Vylungard, Urosa vi
szont magyarországi nem magyarok, vagy külföldiek. Az idegenelle
nes Aba Sámuel főemberei között is voltak nem magyar nevűek: 
Wisce, Ztoiszlausz, Pezili.27 

II. 

A XI. századi magyar társadalom szerkezetét vizsgáló irodalom lé
nyegesebb részének áttekintéséből megállapítható, hogy az előkelők 
rétege körül kevés a probléma. E réteg négy elemből tevődött össze. 
Az első az egyháznagyok, a püspökök, apátok, s egyéb főpapok cso
portja, mely e korszakban még nem hadakozó. A második a „szülefési 
arisztokrácia" a régi törzsi és nemzetségi előkelőknek az a része, mely 
Gézához, illetőleg Istvánhoz csatlakozott, s nem morzsolódott fel az ál
laimszervező harcok során. A harmadik elem a fejedelem, vagy király 
által a hazai lakosság alacsonyabb rétegeiből felemelt magyar vagy 
idegen eredetű személyekből álló csoport. E három elemhez negyedik
ként járult a külföldről, elsősorban Németországból bevándorolt har
cosok előkelőbb származású, vagy már az uralkodó által kiemelt része. 
Ez utóbbiak képviselték a korszerű nehézfegyveres haditechnikát, 
melynek jelentősége a későbbiek során egyre nőtt. 

Nem ilyen egyszerű a „vitézek", a „milesek" eredetének, összetéte
lének és szerepének tisztázása. Láthattuk, hogy az egyes szerzők kö
zött e tekintetben egyáltalán nem mutatkozik egyetértés. A felmerült 
legfőbb kérdéseik nézetünk szerint a következők: 

1. Hogyan és kikből alakult ki a miles réteg? 
3. Csak egyféle miles létezett-e, vagy többféle? 
4. Milyen etnikumúak voltak? 
5. Hogyan viszonylik a miles a királyi várak harcos népeleméhez? 
6. Mi lett a további sorsuk? 
Az irodalom főbb eredményeinek áttekintése után meg kell vizs

gálnunk XI. századi törvényeinket, s ezután próbálunk meg választ 
adni a felvetett kérdésekre. 

Ami eredetüket illeti, a legtöbb szerző (így Marczali, Tagányi, Hó-
man, Mályusz, Györffy és mások) a nemzetségi harcosok egyenes 

27 Székely György: Prefeudális társadalom Magyarországon. Valóság, 1948. 142. o. — 
Magyarország története (szerk. Molnár Erik, Pamlényi Ervin, Székely György). Budapest, 
1964., 58., 63. o. — Székely Gy.: A világi uralkodó osztály szerkezetének és kultúrájának fej
lődése az Árpád-kori Magyarországon. Vasi Szemle 1970. 103—114. o. 
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utódainak tartja, illetőleg a fejedelmi és törzsfői kíséret harcosaiból 
származtatja őket, más szerzők azonban szolgarendű és nem magyar 
eredetű imilesekről is szólnak — így elsősorban Erdélyi L., de rajta 
kívül Marczali, Hóman, Váczy, Molnár E. is. 

Állapotukat tekintve a hagyományos felfogás szerint a milesek, 
mint a törzsi-nemzetségi harcosok utódai szabad állapotúak, vagy leg
alább is többségükben azok (Marczali, Tagányi, Hóman, Eckhart, Má-
lyusz, Bónis, Székely). Egyes szerzők szerint vannak közöttük — még
pedig nem jelentéktelen mennyiségben — nem szabad eredetűek és 
állapotúak is (Marczali, Hóman, Váczy, Molnár E.). Szélsőséges állás
pontnak kell tekintenünk Erdélyi L.-ét, aki szerint a milesek kizáró
lag, de legalábbis többségükben, szolga és szabados eredetűek és ál
lapotúak. 

A szolgarendű milesekről szóló szerzők szerint természetesen két
féle miiest különböztethetünk meg, egy szabad és egy nem szabad ál
lapotút. E felfogást tette magáévá Marczali, aki szerint a miles fegy
veres cselédséget is jelenthet, a hagyományos felfogással élesen szem
beforduló Erdélyi L. (ő a kétféle miles közül a szolgarendűt tartotta 
fontosabbnak), későbbi álláspontja szerint Hóman és különösen Váczy, 
valamint Molnár E., aki a milesek előkelőbb rétegét a szabad úri bir
tokosok közé, az alsóbb rétegét pedig a „paraszt és pásztorkatonák" 
közé sorolja. Velük szemben csak egyféle miiest ismer el Tagányi és 
Mályusz, kik szerint a miles állhatott mások szolgálatában, de szabad 
állapotát ez esetben sem vesztette el. 

Nézetünk szerint a miles-probléma legnehezebb része a második 
és harmadik kérdés. 

A negyedik kérdés: a miles etnikumának problémája könnyebbnek 
tűnik. A hagyományos irányzat kizárólag, vagy zömmel magyar et-
nikumúaknak tartotta őket. Ezzel ellentétben az idegen etnikum je
lentőségét hangsúlyozta a legszélsőségesebb formában Erdélyi L., majd 
K. Schünemann és Molnár E. A legtöbb szerző álláspontja szerint 
háromféle etnikumú miles lehetett: magyar, illetőleg „segédnépi" 
(kabar) eredetű, az ország területén talált nem imagyar — zömmel 
szláv — eredetű és jövevény, főként német eredetű. Túlsúlyban a ma
gyarok voltak. 

Ami az ötödik kérdést illeti: a szerzők többsége szerint a milesek 
egy része a várispánok alá tartozik. E milesek neve egyes szerzők 
szerint „cívis", s ezek a várjobbágyok elődei. A bizonytalan csupán 
az, hogy a milesek mekkora hányada tartozik a várispánságok köte
lékébe, illetőleg mekkora hányaduk nevezhető „udvari" miiesnek. 
A mileseket és a várkatonákat Székely Gy. élesen, a szokásosnál hang
súlyozottabban különbözteti meg. 

A hatodik probléma, a milesek további sorsa, helyzetük későbbi 
alakulása a kutatók számára nem okozott különösebb problémát: a mi-
lesekből, legalábbis is szabad állapotú elemeikből alakulnak ki a ki
rályi serviensek, kik viszont a köznemesség egyenes elődei. Kérdés, 
mi történt — ha voltak ilyenek — a szolga állapotú milesekkel? 
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Mielőtt e ha t kérdéssel kapcsolatban megkíséreljük saját álláspon
tunkat kifejteni, célszerűnek látszik XI. századi törvényeinknek és 
István király „Intelmeinek" a milesékre vonatkozó adatait szemügyre 
vennünk.2 8 

Szent István törvényei számos helyen említik a mileseket. Az I. 
könyv 7. törvénycikkében egymás mellett szerepel a „res", „miles" 
és „servus", vagyis a mileseket a „res" és „servi" között sorolja fel, 
mint a királyi méltósághoz tartozó javakat. E felsorolásból azonban 
nézetünk szerint nem lehet feltétlenül a miles szolgai állapotára kö
vetkeztetni (bár természetesen szabad állapotára sem). Figyelemreméltó 
az I. 14. rendelkezése, mely szerint emberölésért a servusok kivételével 
mindenki 110 aranypénzt köteles fizetni. 

Az I. 15. te. 50 marha vérdíj fizetésére kötelezi a feleségét megölő 
comest, 10 marha fizetésére a miiest, vagy „vir alicuius ubertatis"-t, 
és 5 marha fizetésére a „vulgar is"- ! Eszerint a comes, miles és vul
garis vérdíjának aránya 10:2:1. Tehát a miles, akit a törvény a „bir
tokos emberrel" említ együtt, s úgy látszik, azzal együtt a társada
lom középső rétegét alkotja, közelebb áll a „közrendűhöz", mint a 
comeshez. 

Az I. 22. törvénycikk már egymás mellett említi a comeseket és a 
mileseket, amennyiben megtiltja nekik, hogy bármely szabad sze
mélyt szolgaságra vessenek. E törvényben a miles szolgákkal bíró 
személynek tűnik, kinek hatalmában áll szabadokat szolgaságra vetni. 

Az I. 23. te. kimondja, hogy minden seniornak legyen meg a maga 
milese, és senki idegen ne próbálja azt elcsábítani urától. A miles itt 
függő helyzetben levőnek tűnik, valamely senior, tehát nem a király, 
hanem egy nagyúr milese. De el lelhet csábítani, s ha szolgarendű 
volna, er re nem lenne mód. Emellett szól az a körülmény is, hogy 
a következő, I. 24. te. mások hospeseinek elcsábítását tiltja. A hospes 
pedig feltétlenül szabad állapotú. Az I. 24. után újra a milesekkel 
foglalkozó törvénycikk következik, az I. 25. Abból, hogy két mile
sekkel foglalkozó törvénycikk közé került egy Ihospesekkel foglalkozó, 
Váczy P. valószínűleg joggal következtetett arra, hogy a hospes le
hetett hadakozó, azaz miles is. Az I. 25. tejben szereplő miles viszont 
különbözni látszik az eddig ismert milesektől. Eszerint, ha valakinek 
a milese vagy servusa máshoz szökik, akitől megszökött, az követet 
küld érte, hogy hazavigyék. A miles itt a servusszal, a rabszolgával 
szerepel együtt, egyformán említi a törvény a kettő szökését, s tár-

28 XI. századi törvényeink leghasználhatóbb kiadása Závodszky Levente: A Szent Ist
ván, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Budapest, 
1904. c. művének függelékében található. — A törvényekkel foglalkozó irodalmat 1. Kosáry 
Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. I. köt. Budapest, 1951. 
52—53. o. — Csóka J. Lajos: Szent István Intelmeinek és törvényeinek szerzősége. Vigilia 
1964. 453—462. o. — Az „Intelmek" szövege szintén megtalálható Závodszky idézett munká
jában. Irodalom: Kosáry D.: i. m. 52. o. — Horváth János: Árpád-kori latin nyelvű irodal
munk stílusproblémái. Budapest, 1954. 116—131. o. — Bónis György: István király. Budapest, 
1956. 137—138. o. — Csóka J. Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyar
országon a XI—XIV. században. Budapest, 1967., 11—98. o. — Pelsőczy Ferenc: Szent István 
király intelmei az ezredik év közfelfogásában. Vigilia 1970. 527—535. o. — Szűcs Jenő: István 
király Intelmei — István király állama. Valóság 1970/10. sz. 1—8. — A szerzők között nem 
teljes az egyetértés az „Intelmek" szerzőjéről és keletkezési idejéről, abban azonban meg
egyeznek, hogy a XI. században keletkezett. 
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sadalmi helyzetük hasonlónak tűnik. Kétségkívül e fejezet a legfőbb 
bizonyíték azon kutatók számára, kik szolgaállapotú miles, illetőleg 
kétféle miles létezését állítják. 

Az I. 27. törvénycikkben szereplő miles leányt rabol, s ezért 10 
marha büntetést fizet. Hasonló bűncselekményért a „pauper" vagy 
„vulgaris" büntetése 5 marha. A miles és a vulgaris közti viszony 
itt is 2:1. Szabad vagy szolga állapota e törvénycikkből nem álla
pítható meg, s az I. 3ö-)ből sem, amelyben olyan comesről van szó, 
ki mileseit küldi valakinek a íházát megtámadni, s olyan milesről, 
aki megtámadja a másik miles „icurtis"-át vagy házát. Ezért 10 marha 
büntetést fizet, hasonló esetben a „vulgaris" 5-öt. A miles itt egy
részt mint a comestől függő személy szerepel. A comes lehet me
gyésispán, s ez esetben az itt szereplő miles várkatona, vagy lehet 
egyszerűen főúr, s a miles az ő főúri magáníhadseregének harcosa. 
Másrészt a miles „curtis"-szal rendelkező, s eszerint önállóan gazdál
kodó kisbirtokosként tűnik fel. 

A I. 9. te. szerint előfordult, hogy a miles a comes bíráskodását 
„megvetve" a királyhoz fellebbez — a II. 10. törvénycikkben pedig 
olyan comessel találkozunk, aki igazságtalanul elvett valamit rnile-
sétől. A miles e két fejezetben a comestől függő, de nem szolgaáila-
potú személynek tűnik. Ugyanez áll a II. 11. tc-ben szereplő mi-
lesre is. 

A II. 17. törvénycikkben szó esik arról, hogy a servus megöli 
seniorát, a miles megöli comesét. A miiesnek a comeshez való vi
szonya itt a servusnak seniorálhoz való viszonyához hasonlónak tűnik. 

Eddig István király törvényei. 
Szent László törvényei II. könyvének 11. törvénycikkében „nobilis

ról" vagy „milesről" van szó, ki más házát, esetleg másik nobilis házát 
támadja meg, más liberek és servusok kíséretében. A nobilis i t t a 
társadalom legfelső rétegét jelenti, a miles pedig a nobilishez hasonló
nak tűnik. 

A III. 15. te. a király rendeleteit megszegő személyekről szól: ha 
comes, megfosztják hivatalától a „comitatus"-tól, ha centurio, meg
fosztják tisztségétől és 55 pensât fizet, ha miles, szintén 55 pensa a 
büntetése. A miles társadalmi helyzete eszerint olyan, mint a centu-
rióé, csak a centurióéhoz hasonló tisztsége, beosztása nincs. 

A III. 21. te. más szökevény szolgája vagy cselédje befogadását 
tiltja. A kár t kétszeresen kell megtéríteni — a büntetéspénz comes 
esetében 55 pensa. A társadalom három rétege it t : „comes", „minis
ter", „plebeus" — büntetéspénzeik aránya: 11:5:1. A középréteg most 
a „minister", amit „tisztségviselő"-vel fordíthatunk — távolabb áll a 
közrendűtől és közelebb a comeshez, mint István törvényeiben. Kérdés, 
hogy azonos-e a milesszel. Ugyanez a fejezet arról is intézkedik, 
ml történjék, h a valaki bűncselekmény elkövetése miatt szökésben 
levő szolgát rejteget. Itt csak a „comest" és a „plebeust" említi 55, 
illetőleg 5 pensa büntetést szabva ki rájuk — középső rétegről nem 
esik szó —, mutatva, mennyire korlátozott módon lehet a XI. századi 
törvények szövegéből társadalomtörténeti következtetéseket levonni. 
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Kálmán király I. törvénykönyvének — valóban kifejezetten szép
irodalmi jellegű — bevezetése általában említi a békéhez és „házi 
erény ek"-hez nem szokott milesöket. 

Az I. 9. te. említi a király és a herceg fő tisztségvielőit („maiores 
ministri regis"), kik egymás között, vagy más „nagyokkal" összetűz
nek. Az I. 11. és I. 12. említi a király és a herceg „minister"-eit — 
megemlíti közöttük a „kisebbeket" is {„minores"). 

Nehezen értelmezhető az I. 38. törvénycikk. Eszerint, ha a király a 
cívisek közül valakit egy comeshez, vagy minis terhez küld, ez egyedül 
vonuljon hadba. Ha nem teszi, térjen vissza a (vár-) néphez, ahonnét 
jött. („Si rex forte cuiquam comiti vei ministro aliquem de civibus 
dimiserit, solus in expedicionem pergat; sin autem ad populum, unde 
exiit, revertatur") Talán arról lehet szó, hogy a király a vár katonái 
közül valakit átad egy főúrnak, vagy főtisztviselőnek, hogy annak 
katonája legyen. 

Az I. 40. tc-ből a comesek újfajta katonaállítási kötelezettségét 
ismerhetjük meg. Ha falvaikban liberek élnek, s ezektől lovakat és 
100 pensât tudnak kapni, egy páncélos katonát (loricatum), ha 40 
pensât, páncél nélkülit kötelesek kiállítani. 

Az I. 65. te. szerint senki a comesek vagy milesek közül nem 
gyakorolhat hata lmat egyházi ügyekben. Itt a miles a comeshez 
hasonló befolyásos, hatalmas személynek tűnik. 

Szó esik a milesekről István király „Intelmeť'-nek IV. fejezetében 
is. A királyság negyedik ékessége a princepsek, comesek, milesek 
hűsége és bátorsága, ö k az ország erőssége, védői stb. A király, mint 
atyját és fivéreit tekintse ezeket, senkit sem szabad belőlük szolga
ságba taszítania, vagy szolgának neveznie. Katonák legyenek és ne 
szolgák. Harag, kevélység, gyűlölet nélkül kell velük bánni, hogy 
szeressék a királyt. Ha a király fennhéjázó a comesekkel és princepsek-
kel szemben, akkor a milesek ereje a királyi méltóság romlására lesz. 
A milesek itt a princepsekhez és comesekhez hasonló társadalmi hely
zetűeknek, befolyásos, fontos személyeknek tűnnek. Viszont szó esik 
arról is, hogy nem szabad őket szolgaságba taszítani, vagy szolgaként 
kezelni, katonák legyenek, és ne szolgák. Ebből pedig esetleg arra is 
lehet következtetni, Ihogy voltak szolga állapotú milesek is, esetleg 
egy tendenciára, mely az ilyen milesek szolgai állapotának megszün
tetéséhez vezetett. 

Érdekes és fontos adatot közöl az ,,Intelmek" VI. fejezete is. A ven
dég- és jövevény népek hasznáról szólva megemlíti, hogy sokféle nyel
vet, szokást, tudományt és fegyvert hoznak. Ez célzás a korszerű 
nehézfegyveres haditechnikát behozó hospes-lovagokra, kik István se
regében igen fontos szerephez jutottak. 

Milyen következtetéseket vonhatunk le tehát XI. századi törvé
nyeinkből? 

Szent István törvényeiben a miles általában mint szabad állapotú, 
bizonyos vagyonnal rendelkező, a közrendűeknél valamivel jobb módú, 
az előkelőknél pedig lényegesen szegényebb harcos szerepel: többször 
a comestől. vagy más úrtól függő harcosként tűnik fel. Seniorától 
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olykor elcsalják, máskor igyekszik a comes bíráskodását kikerülni, s 
közvetlenül a király bírói székéhez fellebbezni. Van olyan fejezet is 
István törvényeiben, mely a miles és comese viszonyát a servus és 
seniora viszonyához hasonlítja. Kifejezetten szolgaállapotúnak tűnik 
az I. 25. tc-ben szereplő miles, akinek szökését a servuséhoz hason
lítják, s helyzete a servus helyzetéhez látszik hasonlónak. 

Szent István törvényei alapján tehát a miiest általában szabad álla
potú, közepes vagyonú harcosnak kell tartanunk, aki bizonyos esetek
ben egyes nagyuraktól, várispánoktól függ. Nem zárhatjuk ki azonban 
annak lehetőségét, hogv Szent István korában létezett egy nem 
szabad állapotú, íszolgarendű miles réteg is, bár az ilyen milesek jelen
tősége s hihetőleg száma kisebb lehetett, mint a szabad állapotú 
mileseké. 

Szent László törvényeiben a miles a „nobilis"-okhoz, az előkelőkhöz 
hasonló helyzetűnek látszik, s lényegében egyenrangúnak a centu-
rióval, a századkerületek vezetőjével. László törvényeiben a társa
dalom középső rétegét többnyire „ iminister"-nek, tisztségviselőnek n e 
vezik. A ministerek vagyoni helyzete távolabb áll a közrendűekétől és 
közelebb az előkelőkéhez, mint az István-kori milesé. László törvé
nyeiben szerepel miles is, minister is. Nem tudjuk, ez kétféle társa
dalmi réteg-e, vagy ugyanazon réteg két elnevezése. Esetleg voltak a 
mdlesek között tisztségviselők (ministerek) is (pl. a centuriók) és vol
tak, akik nem viseltek tisztséget. Kálmán törvényei szerint a tisztség
viselők között is voltak „nagyobbak" és „kisebbek". Kálmán törvé
nyeiben a miles hatalmas, befolyásos személyként szerepel. —> 

László és Kálmán törvényeiben szolga állapotú milesekkel nem 
találkozunk. A miles itt szabad állapotú, befolyásos és eléggé vagyo
nos, olykor tisztségeket viselő harcos. 

Eszerint a XI. század elején István király korában valószínűleg 
létezett egy szolga állapotú miles réteg, de a század végén már nem 
találkozunk vele, vagy felemelkedett a szabad milesek sorai közé, 
vagy megszűnt mint hadakozó elem. 

Hogyan és milyen módon történt ez — nem tudjuk. Talán közelebb 
visz a kérdéshez az „Intelmek" negyedik fejezete. A mindenesetre a 
XI. században, de valószínűleg Szent István korában keletkezett szöveg 
szerint a milesek a princepsekkel és comesekkel együtt az ország 
„díszei", kiket nem szabad szolgaságban tartani vagy szolgának ne
vezni: katonáskodjanak a királynak, és ne szolgái legyenek annak.29 

29 A törvények és az „Intelmek" szövegét 1. Zdvodszky : i. m. — Nézetünk szerint az 
intelmek XI. sz. eleji eredetére vall a VI. fejezet, a „gyenge és törékeny az egy nyelvű or
szág" elve. I. István korában a magyar király még nagyon is rá volt szorulva a jövevény 
egyháziakra és lovagokra, a XI. század végén már sokkal kevésbé. — A milesekre vonat
kozó rész: „Quartus decor regiminis est fidelitas, fortitudo, agilitás, comitas, confidencia 
principum, comitum, militum. Ilii enim sunt regni propugnaculum, defensores inbecillium, 
expugnatores adversariorum, augmentatores monarchiarum. Ilii enim sunt fili mi tibi pat
res et fratres, ex his vero neminem in servitutem redigas, vel servum nomines. Uli tibi mi-
litenti non serviant (kiemelés tőlem — B. A.) eorum omnibus sine ira et superbia atque in-
vidia pacifiée, humiliter mansuete dominare memorie retinens semper, quod omnes homi
nes unius sint condicionis et quod nil élevât, nisi humilitas, nil deicit nisi superbia et in-
vidia. Si eris pacificus, tune dixeris rex et regis filius atque amaberis a cunctis militibus; si 
iracundus, superbus, invidus, inpacificatus super comités et principes cervicem erexeris, 
sine dubio fortitudo militum hebitudo erit regalium dignitatum et alienis tuum tradetur 
regnum." 
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Az „Intelmek" szövegéből kitűnik, hogy a szerző vagy az a személy, 
akinek megbízásából a „libellus"-t megírták, a mileseket a királyság 
igen fontos, az előkelőkkel majdnem egyenrangú elemének tekin
tette. A miles szót — mivel szépirodalmi jellegű mű — néha egészen 
általános értelemben használja. Lehetséges, hogy a milesekkel kap
csolatos jóindulatú és kegyes bánásmód ajánlása is csak a „király
tükör" irodalom általánosságai közé tartozik. A szöveg kiemelt részei 
nézetünk szerint mégis arra engednek következtetni, hogy a milesek 
egy része Szent István korában szolgaállapotú lehetett, esetleg valami
lyen módon ilyen állapotba került, s az ,,Intelmek" szerzője ezt hely
telennek, a királyságra nézve veszélyesnek, így megszüntetendőnek 
tartotta. Az „Intelmek" szövegében tehát talán adatokat találunk arra 
a folyamatra vonatkozólag, mely a nem szabad állapotú miles réteg 
megszűnéséhez vezetett.30 

A fegyveres szolga, a szolgarendű harcos végső fokon önellent
mondó társadalmi képlet, és az európai feudális társadalom viszonyai 
között nem maradhat meg hosszabb ideig. Akinek fegyvere van — 
előbb-utóbb szabad állapotúvá válik. Gondoljunk a német miniszteriá-
lisok fejlődésére, kik nem szabad eredetűek voltak, s a java középkor
ban a német lovagság zöme belőlük került ki. 

A hat kérdésre tehát a következőkben próbálunk választ adni. 
1: A milesek a X. századi fejedelmi, törzsfői és nemzetségfői kísé

retek harcosainak és a nemzetségi harcosok államszervezési küzdelmek 
után megmaradt részének utódai, kikhez hazai, de nem magyar etni
kumú „kabar", szláv és jövevény (elsősorban német, azonkívül orosz, 
olasz stb.) elemek járultak. Az egyes elemek arányát megközelítőleg 
sem tudjuk megállapítani. 

2. A milesek általában szabad állapotúak voltak. A XI. század ele
jén valószínűleg voltak még szolgarendű milesek is, a század végén 
már nem esik szó róluk. 

3. Eszerint Szent István korában még valószínűleg kétféle, szabad 
és szolgaállapotú miles létezett, közülük a szabad állapotú volt a je
lentősebb. László és Kálmán korában már csak egyféle miles van: 
szabadállapotú. 

4. A müesek többségükben magyar és „kabar" etnikumúak, ezen
kívül voltak közöttük hazai szlávok és jövevény németek, olaszok, 
oroszok, lengyelek. A tágabb értelemben szintén milesekből álló ki
rályi testőrségben jelentősnek tűnik az oroszok (varégek) szerepe. 

30 Székely György: i. m. (Vasi Szemle 1970) szerint a katonai kíséret tagjai, a harco
sok Szent István korában még nem voltak földbirtokosok, mert az „Intelmek" arra intik 
a jövendő királyt, hogy adjon nekik táplálást, tisztességes tartást. Ez az „Intelmek" VI. fe
jezetében szerepel, ahol a vendégekről és jövevényekről van szó. Minthogy azonban ezek 
között sok volt a harcos elem, Székely megállapítását a milesekre — vagy legalábbis egy 
részükre — is elfogadhatjuk. A milesek között természetesen lehettek és voltak birtokos 
elemek is. 
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A milesék vezetőinek nagy része német volt.31 A nem magyar etni
kumú müesek gyorsan elmagyaroisodtak. 

5. A miles tartozhatott királyi várispánsághoz, de léteztek váris-
pánságokhoz nem tartozó és udvari mii esek is. 

6. A várispánságokhoz nem tartozó és udvari milesek utódai a 
királyi serviensek, a várakhoz tartozó milesek utódai pedig a várjob
bágyok. A királyi serviensek és a várjobbágyok váltak azután a XIII. 
században kialakuló köznemesség két fő alkotóelemévé. A XII— 
XIII. században is találkozunk köznépi, sőt nem szabadállapotú har
cos népelemekkel. Hogy ezeknek van-e közük a Szent István-kori 
nem szabadállapotú milesekhez, nem tudjuk, de nem tartjuk való
színűnek. Valószínűbb az, hogy e XI. század elején még szolga álla
potú harcosok a század végére legnagyobbrészt szahadállapotúakká 
váltak. Később újabb nem szabadállapotú társadalmi elemek váltak 
fegyverviselőkké, s ezek előbb-utóbb megint felemelkedtek a szaba
dok, később esetleg a nemesek sorai közé. 
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31 A testőrségről 1. Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Buda
pest, 1959., 27—31. és 85—92. o. — Györffy Gy.: Koppány lázadása. Somogy megye múltjá
ból. Kaposvár, 1970., 9. s köv. o. — K. Bakay: i. m. passim. — L. Makkal: Les caractères 
originaux de l'histoire économique et sociale de l'Europe orientale pendant le Moyen Age. 
Acta Historica tom. XVI. (1970.), 275. o. — Bár a testőrség a XI. századi magyar királyság 
fegyveres erejének jól elkülöníthető része, tágabb értelemben véve a testőrt is miiesnek tar
tom. Szent István, Szent László és Kálmán király törvényeiben, valamint az ,,Intelmek"-ben 
csak három szabad társadalmi réteg különböztethető meg: előkelő (főpapok és harcos nagy
urak), harcos középréteg és szegények. A harcos középréteget nevezik — tágabb értelem
ben — miiesnek. Társadalmi tekintetben a királyi testőr is csak ide sorolható, bár speciális, 
funkciója és idegen származása miatt a testőrség a milesek jól elhatárolható csoportja. 

А Н Д Р А Ш Б О Р О Ш И 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАССЛОЕНИЯ Р А Т Н И К О В ВЕНГРИИ 
В ПЕРИОД XI—XII ВЕКОВ 

Резюме 

Одним из невыясненных вопросов истории венгерского общества эпохи королей 
Арпадов является положение социальных категорий, именуемых в исторических 
источниках X I — X I I века «милее». Эта работа ставит своей целью содействовать 
решению этого вопроса. 

Автор статьи дает обзор результатов исследований и литературы по этому во
просу, н также анализирует законы королей Венгрии X I — X I I века и «Поучения» 
Иштвана I Св., после чего делает следующие заключения: 

1. Милесы — это потомки воинов, входивших в свиту князей, вождей (предводи
телей) племен и родовых групп, а также потомки воинов-инородцев, с которыми 
смешивались отечественные «кабарские» и славянские, а также пришлые элементы 
(немцы, русские, итальянцы). 

2. Милесы по своему общественному положению, обычно, были свободными людь
ми. В начале X I века, по всей вероятности, существовали также и милесы кабального 
сословия, но в конце столетия мы уже не встречаемся с ними. 

3. В эпоху Святого Иштвана, по всей вероятности, существовало еще две группы 
милесов: свободных и лично зависимых (либертины и сервы). Среди них более зна-
читательная роль принадлежала лично свободным милесам. В период королей Святого 
Ласло и Кальмана существует уже лиш одна категория милесов: либертины — лич
но свободные милесы. Не известно, каким образом прекратила свое существование 



категория милесов несвободного состояния. Как полагает автор, один из разделов 
текста «Поучения», приписываемого королю Иштвану I Святому, позволяет сделать 
заключение, что в начале XI ве^а часть милесов была несвободным сословием, и их 
освобождению содействовала также и власть короля. Слуга-оруженосец, кабальный 
воин в условиях европейского феодального общества обычно за короткий срок по 
лучал вольное состояние. 

Милесы в большинстве по своему этническому характеру были венграми и 
«примикнувшими» народами (кабары), но были среди них также и отечественные 
славяне и пришлые немцы, русские, итальянцы, поляки. Среди королевских телохра
нителей особенно большую роль играли русские (варяги). Значительная часть пред
водителей милесов была немецкого происхождения. Милесы невенгерского этниче
ского происхождения быстро мадьяризировались. 

5. Большинство милесов было приписано к королевскому замковому округу, но 
были также и милесы, не принадлежавшие к этой категории, а также милесы-удвор-
Ники. 

6. Потомки милесов, не принадлежавших к замковому округу, и потомки милесов-
удровников становились королевскими «сервиентами», а потомки милесов, припи
санных к замковым округам, находились в статусе иобагионов. 

В X I I — X I I I веках мы также встречаемся с воинами из несвободного сословия. Это 
по всей вероятности, не потомки несвободных милесов XI века, а новообразованные 
группы вооруженных ратников которые позже также становятся вольноотпущенни
ками. 
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ANDRÄS BOROSY 

ÜBER EINIGE FRAGEN DER KRIEGERSCHICHT UNGARNS IM 11—12. 
JAHRHUNDERT 

Resümee 

Eine noch nicht klargestellte Frage der Geschichte der ungarischen Gesell
schaft zur Zeit der Arpaden bildet die Lage der in den Quellen des 11—12. Jh. 
unter dem Namen „Miles" erscheinenden Gesellschaftsschieht. Die vorliegende 
Arbeit will zur Lösung dieser Frage beitragen. 

Nach einer Übersicht der bisherigen Ergebnisse der Literatur und einer Ana
lyse der von den ungarischen Königen des 11—12. Jh. erlassenen Gesetze sowie 
der „Admonitiones" wird festgestellt: 

1. Die Milites sind Nachfolger des Gefolges der Fürsten, Stammes- und Sip
penhäuptlinge des 10. Jh. und der freien Krieger der Sippen, denen sich hei
mische „Kabaren", slawische und zugewanderte (deutsche, russische, italieni
sche) Elemente angeschlossen haben. 

2. Die Milites waren im allgemeinen Freie. Am Anfang des 11. Jh. gab es 
wahrscheinlich auch zu den Unfreien gehörende Milites, doch begegnen wir 
ihnen am Ende des Jahrhunderts nicht mehr. 

3. Zur Zeit König Stephans d. Hl. gab es also wahrscheinlich noch zweierlei 
Milites, Freie und Hörige, die Rolle der ersteren war die wichtigere. Zur Zeit 
der Könige Ladislaus d. Hl. und Kolomans gab es nur mehr einerlei Miles: der 
Freigelassene. Es ist nicht bekannt, wie die Unfreien verschwanden. Nach An
sicht des Verfassers kann aus einem Teil des Textes der dem Hl. Stephan zu
geschriebenen „Admonitiones" darauf geschlossen werden, dass am Anfang des 
11. Jh. ein Teil der Milites keine Freien waren und dass deren Befreiung auch 
die königliche Macht förderte. Der bewaffnete Diener, der unfreie Krieger wird 
unter den Verhältnissen der europäischen feudalen Gesellschaft im allgemeinen 
in kurzer Zeit frei. 

4. Die Milites gehören in ihrer Mehrheit dem ungarischen Ethnikum und je
nem der „Hilfsvölker" (Kabaren) an, doch gab es unter ihnen auch einheimische 
"Slawen und zugewanderte Deutsche, Russen, Italiener, Polen. In der königlichen 



Leibgarde war die Rolle der Russen (Waräger) besonders stark. Ein grosser Teil 
der Anführer der Milites waren Deutsche. Die nicht dem ungarischen Ethnikum 
angehörenden Milites vermagyarisierten rasch. 

5. Die Mehrzahl der Milites gehörte zu den königlichen Burggespanschaften, 
doch gab es auch solche, die nicht zu den Burggespanschaften gehörten sowie 
Milites am königlichen Hofe. 

6. Die Nachfolger der nicht zu den Burggespanschaften gehörenden und der 
am Hofe dienenden Milites waren die königlichen Servienten; die Nachfolger 
der den Burggespanschaften zugehörenden Milites waren die Burgmänner, die 
Jobbagiones castri. 

Auch im 12—13. Jh. begegnen wir nichtfreien Kriegern. Diese sind wahr
scheinlich nicht Nachkommen der nichtfreien Milites des 11. Jh., sondern neuere 
bewaffnete Gruppen, die später ebenfalls frei werden. 



ITÁLIAI HADIÉPÍTÉSZEK RÉSZVÉTELE 
A MAGYAR VÉGVÁRRENDSZER KIÉPÍTÉSÉBEN 

1541—1592 KÖZÖTT* 

MAROSI ENDRE 

A XVI. század derekán hazánk védelme előtérbe állította számos 
fontos katonai probléma megoldását. A török támadások feltartózta
tása érdekében kulcsfontosságú tényezővé fejlődött a végvárrendszer. 
Hónvédelmünk legfontosabb feladata lett váraink állandó karbantar
tása, lehetőség szerinti korszerűsítése, élőerővel és utánpótlással tör
ténő ellátása, új várak építése. Buda elestekor középkori váraink nem 
feleltek meg a korszerű védelem követelményeinek. Magas, viszonylag 
vékony falaik, tornyaik nem nyújtottak hathatós védelmet a tüzérség 
ellen. Váraink fejlesztésének alapfeltétele volt az ágyúharc követel
ményeinek lehetőség szerinti érvényre juttatása, vagyis alacsony, vas
tag falak, lőkamrás bástyák építése. Külföldi szakemberek — minde
nekelőtt a fenti építészeti eljárás legkiválóbb alkalmazói, az itáliai 
építőmesterek és munkások — behívása, valamint foglalkoztatása lát
szott a legcélravezetőbb megoldásnak. Korábban már próbálkoztak ez
zel mind a királyi udvarnál, mind magán váraknál.1 A XVI. század 
derekától ez a segítség alapvető módon járult hozzá a korszerű vára
kat is felsorakoztató új védővonal kiépítéséhez, jóllehet nélkülözhe
tetlen és értékes volt a más nemzetbeli, valamint a magyar mesterek, 
katonák, várkapitányok ténykedése is. 

Az új védővonal kiépítését az eddigi vélemények és más meggon
dolások összevetésével három korszakra bonthatjuk: 

1. A hevenyészett építkezés kora: 1541—1555. Ezalatt rendszer
telenül, tervszerűtlenül, általában fa—földerődítéssel tették védhetővé 
várainkat. Néhol külföldiek, itáliaiak is dolgoztak. A várak egy-egy 

* A tanulmány szolgált alapul a velencei—magyar történész konferencián 1973. június 
22-én megtartott, hasonló című előadáshoz. 

1 Például Zsigmond császár és király hadvezére, Ozora vár birtokosa, Temesvár egyik 
építtetője volt Filipo Scolari. Mátyás udvari építészei közé tartozott Aristotele Fioravante; 
János király építésze volt Domenico da Bologna. A leghíresebb magánépítészek közé sorol
hatjuk Hunyadi János mesterét, Paolo Santinit. A Perényi-családot szolgálta Niccolo de Mi
lano. 
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védőműve óolasz eljárással2 épült, kivételesen alkalmaztak új olasz bás
tyát is (Győr, Komárom, Temesvár). 

2. Az óolasz építkezés kora: 1556—1568. A Haditanács megalakítása 
után rendszeressé és szervezetté vált az építkezés, igen sok külföldi, 
többségében itáliai mester és munkás részvételével. Az uralkodó épí
tészeti módszer a — többnyire még föld—fa szerkezetű — óolasz 
rendszer. Egyre több helyen építettek új olasz (füles) bástyákat is 
(Győr, Kanizsa, Gyula). A korszakot a drinápolyi béke zárta le. 

3. Az újolasz építkezés kora: 1569—1592. Általánossá vált a füles-
bástyás rendszerű falazott védőövek építése. Néhány vár (Győr, Ér
sekújvár, Eger) elérte az európai színvonalat. A szervezett, rendsze
resen fizetett építkezés a tizenöt éves háború kitörése, 1593 után is 
folytatódott, de a végvárrendszer ekkorra már kiépült.3 

Nem kívánjuk elhallgatni más szervek és fórumok szerepét, de 
jelen esetben a várépítés folyamatát az országgyűlés szemszögéből 
vizsgáljuk. Statisztikailag dolgoztuk fel, mely várak építéséről és mit 
határozott az országgyűlés, hol folytak — és kinek a befolyására — 
építkezések, továbbá, hol dolgoztak itáliai mesterek, milyen minőség
ben, milyen mértékben. Mondandónkat az alábbi korlátok között fejt
jük ki. 

Területileg Horvátország és Szlavónia nélkül az ún. királyi Magyar
ország várait vettük számba. Az Erdély felé eső, de iure és de facto 
váltakozó fennhatóságú területeket a mindenkori állapotnak meg
felelően vizsgáltuk. 

Minthogy célkitűzésünk nem a végvárrendszer kiépítésének, hanem 
az itáliai hadiépítészek tevékenységének bemutatása, további meg
szorításokat is alkalmaznunk kellett. Igyekeztünk minden olyan várat 
megemlíteni, amelyet itáliai mesterek erődítettek, tehát nemcsak az 
ún. végvárakat (confinii), hanem a többieket is. Nem vettük számítás
ba azokat a helyeket, amelyekről az országgyűlés csak általában nyi 
latkozott, vagy ahol név szerint ismeretlen mester dolgozott. 

Végzett munkájuk minősége alapján csoportosítottuk az itáliai mes
tereket: 

1. Főbeosztású mesterek. Egy vagy több vár önálló tervezésével, el
lenőrzésével, építésével, felmérésével kimagasló érdemeket szereztek, 
mint pl. Ottavio Baldigara, Giulio Turcho. Némelyikük egy-egy fő
kapitányság felügyelője (superintendense), mint Bernardo Magno. 

2. Beosztott mesterek. Általában felügyelet alatt, irányítással, segít-

2 Az építészeti kifejezéseket részletesen magyarázza pl.: Gerő László: Magyarországi 
várépítészet. Budapest, 1955., 65. s köv. o., Gerő László: Magyar várak. Budapest, 1968., 
26. s köv. o. 

3 A korszakok elnevezését és keletkezését Pataki vidor dolgozta ki. (A XVI. századi 
várépítés Magyarországon. A Bécsi Magyar Történeti Intézet Evkönyve I. Budapest, 1931., 
98—132< o.). Az ő korszakhatárai: 1541., 1556., 1570., 1590. Ez a beosztás általánosan használt, 
mégis el kellett térnünk tőle. Pataki maga is körülbelüli keltezésnek tekintette a. belső ha
tárokat, az átfedés pedig tény. Ha ehhez a keltezéshez (had) történeti tárgyalás során igazo
dunk, a kerek évszám kedvéért túl kellene haladnunk a drinápolyi békekötést, és el kellene 
hagynunk a tizenöt éves háborút megelőző két évet. További pontosítást igényelt az adatok 
lyukkártyára programozása, amennyiben egy évet egyszer sorolhattunk be. Ha tehát 1556-ot 
kezdőhatárnak tekintettük, az előző korszakot 1555-tel be kellett zárnunk. 
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seggel oldották meg egy-egy vár építésének tervezését, kivitelezését, 
egyéb munkáit, mint pl. Sallustio Perruzzi, Giovanni Arconato. 

3. Beosztott építészek. Mások terve és ellenőrzése, irányítása mellett 
vagy anélkül egy-egy vár részmunkáit vezették; pl. Girolamo Lurago, 
Andrea Fontana. 

4. Munkások. Ide soroltuk az építkezés szakmunkáit vezető palléro
kat, segédeket, szerényebb munkát végző mestereket, valamint azokat, 
akiket külön jelző nélkül jelöltek meg a források. Ilyen pl. Domenico 
Farabasca, Agostino Palla. 

Csoportosítottuk a végzett munkát is, jóllehet most nincs mód rá, 
hogy ezt régészeti alapossággal részletezzük : 

I. teljes, új építés: egészen új várat építenek, mint Érsekújvárott, 
vagy régebbi, általában palánkvár helyett új védőövet létesítenek, 
mint Kanizsán; 

II. teljes kiegészítés: egy-egy vár kötőgátjait és védőműveit részle
tes, alapos javításnak, korszerűsítésnek vetik alá (ilyen pl. Eger, 
Besztercebánya). 

III. részleges korszerűsítés: a kötőgát egy-egy szakaszát, vagy vala
melyik védőművet, de nem a vár egészét érintő munka, mint Sümeg, 
Csábrág váraiban; 

IV. kisebb javítás: a forrásokban külön nem minősített, régészetileg 
nem biztosan azonosítható munka. 

Építőanyag szerint nem csoportosítottunk, de ahol lehet feltüntetjük, 
hogy fa-, föld- vagy kőépítkezést alkalmaztak-e. 

Kutatástörténet, módszertani kérdések 

Az itáliai építészek magyarországi tevékenységére vonatkozó for
ráskutatás fő időszaka a XX. század első fele. Számos részadatot tett 
közzé és tanulmányokat is publikált Takáts Sándor.4 Bár a fa—föld
erődítés eredetét illető, azt kifejezetten magyarnak tartó nézeteit a 
későbbi kutatás joggal módosította, a várak életét, a portyázó harc
tevékenységet, továbbá számos itáliai — valamint külföldi és magyar 
— mester munkáját megvilágítva mindmáig értékes eredményeket 
ért el. 

A két világháború között — nem mindig, politikai indíték nélkül — 
fellendült az olasz mesterek utáni kutatás. Herzog József gazdagí
totta számos adattal ez irányú ismereteinket.5 Pataki Vidor idézett 
munkájában az egri vár ásatási tapasztalatait kiterjedt hazai és bécsi 
levéltári kutatással olvasztotta össze, megalkotva tárgyunk legjelen
tősebb tanulmányát. Mind az elméleti, mind a gyakorlati kérdéseket 

4 Takáts Sándor: A magyar vár. Századok (továbbiakban SZ.) 1907.; Takáts Sándor: 
Rajzok a török világból I—IV. k. Budapest, 1915—1917.; Takáts Sándor: Régi magyar kapitá
nyok és generálisok. Budapest, é.n. — Takáts Sándor terjedelmes életműve számos elszórt, 
rendszerint kellőképpen jegyzetelt adatot tartalmaz. 

5 Herzog József: Adatok a hazai építészet XVI. századi történetéhez. Magyar Művé
szet 1927. 
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illetően ő foglalkozott a legteljesebben és legeredményesebben a kér
déssel, bár részletekben kisebb-nagyobb kiigazítása indokolt. 

Főleg Erdéllyel, ott is elsősorban a nagyváradi vár építésével kap
csolatban ért el Gyalókay Jenő a kor színvonalán is értékes részered
ményeket.6 

Egyes várak vagy egyes építészek adatait levéltári kutatások alap
ján, de nem mindig ellenőrizhető bizonyítással dolgozta fel Banfi 
Florio.7 

Vele részben közösen, részben önállóan foglalkozott a témával és 
jutott el a monográfia szintjéig Leone Andrea Maggiorotti tábornok, 
hadtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia egykori külső t a g j a i 
Terjedelmes művének második kötete kiváltképp érdekes számunkra,, 
mert abban mind részleteiben, mind összességében igyekszik feldol
gozni a XV—XVIII. században nálunk foglalkoztatott itáliai mesterek 
adatait. A máig egyedülállóan adatgazdag kezdeményezés méltatása 
mellett annak.főleg statisztikai részéhez9 már akkori mércével is, ko
moly észrevételeket kell fűznünk. Nem szólva arról, hogy abc beso
rolása áttekinthetetlen, módszere sem látszik megfelelőnek: terjedel
mes, de kizárólag bécsi levéltári forrásait csak általában jelzi. Ma
gyarországi forráskutatást, úgy látszik, nem végzett. Néhány fontos 
magyar nyelvű munkát nem használt, többek között Takáts Sándor, 
Gyalókay Jenő, Balogh Jolán tanulmányait. Ennek következtében szá
mos, általuk feltárt adat vagy megalapozott állásfoglalás nem tükrö
ződik Maggiorotti munkájában. Alapvetően Pataki idézett tanulmá
nyára támaszkodott, néhány helyen azonban elég felületesen. Névis
métléssel hibázott, de önkényes olaszosítást is megkockáztatott.10 

Semmiféle rendszerezést nem kísérelt meg. Mindezek miatt alapos 
kritikával kell használnunk munkáját. 

A fenti kutatási időszakot Balogh Jolán időtálló összefoglalásával 
zárhatjuk, amelyet részletes művészettörténeti értékelés és alapos 
forráskutatás egybevetésével készített.11 

6 Gyalókay Jenő: Erdély várai 1736-tian, Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban 
HK) 1935. Számos visszautalása számunkra is értékes. Gyalókay Jenő: A váradi vár. HK. 
1942. 

7 Banfi, Florio: Carlo Theti és a magyar várépítészet. HK. 1932.; Banfi, Florio: Mario 
Speciacasa nápolyi hadiépítész és hajóskapitány Magyarországon. HK. 1932. — Banfi, Florio: 
Olasz katonai építészek Erdélyben. Erdélyi Múzeum. 1902. 

8 Maggiorotti, Leone Andrea—Banfi, Florio: Pietro Ferabosco. HK. 1933. — Maggiorotti, 
Leone Andrea—Banfi, Florio: Győr vára. HK. 1933. — Maggiorotti, Leone Andrea—Banfi, 
Florio: Le fortezze di Temesvár e di Lippa in Transilvania. Roma é.n. Kny. : Atti dell'Istl-
tuto di Architettura Milítare, Fasc. 3. — Maggiorotti, L. A.: Gli architetti italiani in Unghe-
ria e specialmente ad Agria. Roma. 1930. — Maggiorotti, L. A.; A hadiépítészet Magyarország 
történetében. HK. 1935. — Maggiorotti, L. A.: Architette e architettura militari I—II. k. Ro
ma. 1932., III. k. Roma. 1941. 

9 Maggiorotti, L. A. : Architette . . . II. k. 429—442. o. 
10 Például Maggiorotti (i. m. 433. o.) említi Falubreso Jacopo nevét, majd uo. a 436. 

o. Jacopo Italo, 437. o. da Lobersee neveket. E külön-külön felsorolt nevek egy személyt 
jelölnek, a forrásokat átnéző Pataki szerint. (I. m. 117. o.) Maggiorotti az első esetben hivat
kozott is Patakira, később nem. Az újabb magyar összefoglalások ennél a névvariánsnál 
Maggiorottít vették alapul. — Pataki idézett munkájában (104. o.) kifejezetten magyar pél
daként említett tihanyi Jakab mester Maggiorottinál — hivatkozás nélkül — „Mesleri o Mes
teri Giovanni" (Archi tet te . . . II. k. 437. o.). Még szembetűnőbb példa Verancsics érsek be
sorolása az itáliai mérnökök közé Veranzio Antonio dalmata néven (uo. 442. o.). 

11 Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. I. k. 1460—1541. Kolozsvár, 1943. — Értékes 
kisebb tanulmánya: Adatok Milano és Magyarország kapcsolatainak történetéhez. Budavári 
Tudományos Társaság, 1928. — Említett későbbi összefoglalás: A magyar reneszánsz építé
szet. Budapest, 1953. 
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Az utóbbi negyedszázad során — leszámítva Balogh Jolán újabb, 
főként korábbi kutatásaira alapozott monográfiáját — önálló össze
foglalásról beszámolni nincs módunk. Az eddigi adatokat magas szin
ten rendezte Gerő László.12 

Lényegesen kedvezőbb a kép részkutatások terén. Váraink történe
tét az utóbbi évtizedben alapos, komplex módszerrel: régészeti, épí
tészettörténeti, levéltári alapkutatások összevetésével dolgozzák fel. 
Egy-egy vár esetében ezzel a módszerrel számos értékes, új adatot 
tártak fel.13 

Jelentős segítséget nyújtanak azok a kutatások is, amelyeket a 
XVI. századi vedutákra vonatkozóan főként Czennerné Wilhelmb Gi
zella folytat.14 

Az eddigi eredmények felülvizsgálása éppúgy, mint a további adat
feltárás, időigényes, többirányú: levéltári, régészeti és művészettörté
neti munkát igényel. Erre eddig sem mód, sem igény nem volt. Ami
kor rendszerezzük az addigi adatokat, bizonyára megtartunk jónéhány 
hiányosságot is. 

Talán mennyiségi téren a legkedvezőbbek a feltételek. A főbeosztású 
mesterek ténykedését történeti, régészeti, művészettörténeti, hadtör
téneti, művelődéstörténeti oldalról egyaránt reflektorfénybe állították. 
Számuk bizonyára teljes, fontosabb munkáik adatszerű összeállítása 
hasonló eredménnyel kecsegtet. A beosztott mesterek létszámának is
merete közel teljes lehet. Talán az erdélyi, a nyugati és délnyugati 
határmenti várak hiányzó adatai hozhatnak némi gyarapodást. Tevé
kenységük egészéről megbízható, részleteiről megalapozott képet kap
hatunk. A beosztott építészek száma és végzett munkájuk leírása szá
mos és lényeges adattal gyarapodhat, főként az egyes várak kutatása 
során. Végül a munkások tömegesen előforduló neveit már az egy
korú számadáskönyvek sem győzték feljegyezni: gyakorta „Italus" 
megjegyzéssel illették őket. Számukat, amely akár százas nagyság
renddel is növekedhet, bizonyosan nem állapíthatjuk meg. 

Ügy látszik, a számadatoknál teljességre törekedni az első két csoport 
esetében szükséges és reménykeltő: rájuk jutott a döntő rész egy-egy 
vár tervezésében, felépítésében. A másik két csoport dolgozói kizáró
lag az ő munkájukat segítették. Ehhez tartva magunkat, a második 
két csoport munkájáról csak akkor emlékezünk meg, ha hézagpótló 
adatot tartalmaznak, vagy egy adott munka jellemzése ezt meg
kívánja. 

Minőségi téren számos áthidalhatatlan nehézség áll fenn, amelyek
ről annak idején már Pataki Vidor is írt. Az egykorú feljegyzések ré
szint félreértés, részint más okok miatt egy-egy nevet gyakorta több, 
olykor egészen eltérő formában jegyeztek fel. Főleg a keresztneveket 

12 L. Gerő László idézett műveit. 
13 így Parádi Nándor: A gyulai vár ásatásának építéstörténeti eredményei. Kny. é.n. 

h. n. — Papp László : Szigetvár XVI—XVII. századi erősség rendszere és ábrázolásai. Kny. 
Janus Pannonius Múzeum 1965. évi Évkönyve. — Kováts Valéria: Sziget várának kutatás
történetéhez. Kny. Janus Pannonius Múzeum 1966. évi Evkönyve. — Czeglédy Ilona: A diós
győri vár. Budapest, 1971. 

14 Ujabb eredményeit ismertette a Kossuth Klubban tartott vetítettképes előadásán, 
1972 novemberében. 

— 32 — 



magyarosították, a családi neveket viszont sokszor latinos alakban 
közölték. Ennélfogva nem tudjuk a kétségtelenül eredeti névformát 
hitelt érdemlően megállapítani, s ez képezi a legjelentősebb hibafor
rást. 

A statisztika összeállításánál kell számolni egy kevésbé jelentős, bár 
kellemetlen hibalehetőséggel. Éppen a fenti átírás miatt nem egy 
esetben kételyek merülhetnek fel némelyek származását illetően (pl. 
Bernardo Gabellio, Adamo Gallo stb.). Ha a róluk alkotott vélemé
nyek alapján sem tudunk valószínűsíteni, egyelőre el kell tekinte
nünk az adat értékelésétől. 

Remélhető, hogy teljes forráskutatás után a hibalehetőségek egy 
részét ki lehet küszöbölni. 

A hevenyészett építkezés kora: 1541—1555 

Az alapvető feladat: a középkori várak ágyúharcra alkalmassá té
tele volt. Akárcsak Európa más területein, így például Bécsben, az 
alkalmazott módszer itt is: a magas, karcsú tornyok és a vékony, 
magas falak megbontása, vastagítása volt. A kötőgátak belső vagy 
mindkét oldalát földtöltéssel erősítették. Ágyúállások telepítése érde
kében különféle védőműveket létesítettek: ágyútornyokat, rondellá
kat, szögletes bástyákat. Az építkezéseket sebtében, szűkös anyagi 
körülmények közepette folytatták. A fő alapanyag a föld és a fa. Az 
ilyen várak, ún. palánkok, állandó karbantartást igényeltek, de ostrom 
idején a kőfalnál jobban álltak ellen a tűz- és repeszhatásnak. 

Varak szama 

1. Az országgyűlési törvényekben említett várépítések számának alakulása 
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A hevenyészett építés nemcsak műszaki, hanem politikai értelem
ben is találóan jellemzi az időszakot. A magyar országgyűlés, úgy 
tűnik, az erőviszonyok és lehetőségek helytelen megítélése alapján, 
nem fordított elég gondot a védővonal kiépítésére. Időszakunkban 12 
alkalommal ülésezett. Lényeges konkrét intézkedéseket azonban mind
össze 1546-ban hozott, amikor 16 vár karbantartásáról intézkedett. 
A többi ülésen 2 alkalommal törvénykeztek Eger, 1—1 alkalommal 
Győr és Kassa építéséről. (1. ábra.) 

A rendszabályok elégtelennek bizonyultak: a nagy török hódító 
hadjáratok éppen ez idő tájt érték el maradandó sikereiket. Tucatszám 
foglalták el a magyar várakat, városokat, településeket. Ennek isme
retében nehéz említés nélkül hagyni, hogy még az 1552. évi hadjárat 
tanulságaiból is csupán annyit tükröznek törvényeink, hogy Eger vé
dőit megjutalmazták az 1553. évi soproni országgyűlésen. 

A várak megerősítését kétségtelenül késleltette az a tény, hogy je
lentékeny részük magánbirtok volt. Amikor egyfelől a veszélyeztetett 
magánvárak építésére gyakorta komoly gondot fordítottak, másfelől 
hamar be kellett látni, hogy magánerőből a folyamatos költségek és 
az őrség fenntartása nem fedezhetők.15 Ezzel indokolható a magán
várak mind gyakoribb átadása királyi tulajdonba. 

A bécsi udvar sok tekintetben hatékonyabb intézkedéseket hozott. 
Felismerte, nemcsak a magánerő kevés a végvárak fenntartására, ha
nem a Habsburg királyi jövedelem is.16 

Sok adatunk van arra, hogy külföldi — vagy hazai — mesterek 
erődítenek olyan várakat, amelyeknek építéséről az országgyűlés nem 
intézkedett. Ez leginkább bécsi udvari, esetleg magánjellegű megbízás 
alapján történhetett. 

Az építkezésekre már az 1538. évi körösi országgyűlés határozatai 
is vonatkoztak. Ennek 7. cikkelye felkérte az uralkodót olyan alkalmas 
ember kijelölésére, aki negyedévenként az ország kapitányával együtt 
(Capitaneus regni, személy szerint a nádor, amikor volt) megszemléli 
a végvárakat (castra finitima). A végvidék megerősítésével kapcso
latos általános feladatokat a bánok hatáskörébe utalta a 9. cikkely. 

Az 1547. évi nagyszombati országgyűlés 13. cikkelye arról intéz
kedett, hogy az ország főkapitánya, Báthory András, Egerben, Nyit-
rán vagy Semptén maradjon. A 20. cikkely indítványozta második 
főkapitány kinevezését a Dunántúlra, Szigetvár, Kanizsa vagy Pápa 
székhellyel. A cikkelyeket a király jóváhagyta. 

1551 és 1554 között (a török—magyar—erdélyi kapcsolatok alaku
lása következtében csak erre a rövid időre) fennállt az alföldi főkapi
tányság is. Székihelye Temesvár, eleste u tán Várad volt. 

Az állami költségvetésben először 1549-ben tervezték be a végvárak 

15 A nagyszombati országgyűlés 1545:12. cikkelye már a királyi jövedelmek és az öz
vegy királyné, Mária harmincadának a véghelyekre fordítását kívánta törvényerőre emelni. 
Ferdinánd sértve utasította vissza ezt a határozatot. Hivatkozott rá, hogy önszántából úgyis 

16 Miután 1543-ban Besztercebányán összeült az országgyűlés, felterjesztett határoza
taira az uralkodó Prágából válaszolt 1544 elején. Megemlítette, hogy indul a speyeri birodal
mi gyűlésre, ahol meg kívánja szerezni a császár, a birodalmi fejedelmek és mások támo
gatását, minekutána hozzálátna a török elleni hadjárat megindításához. 
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építését. A költségvetés teljes összege 593 472 forint volt, amelyből 
100 000 forintot irányoztak elő a végvárak kijavítására.17 Ez igen ke
vés volt: csaknem négyszer annyit javasoltak a mezei hadak és vár
őrségek ellátására. Lényegesen kisebb összeget szántak egyéb cé
lokra. 

A végvári rendszer szélességben és mélységben tagolódott. 
Szélességben védőkörzetek alakultak ki,18 amelyekben egy-egy na

gyobb vár körül számos kisebb vár látta el nagyobb terület, néha 6— 
8 vármegye részeinek védelmét. 

Mélységben is tagolták a védelmet. Helyesen értékelve az 1526. év 
tapasztalatait, amikor a déli végvárak eleste után nem volt további 
védővonal, most egyidejűleg építették a második vonalat, ugyancsak 
körzetek létesítésével.19 

Az új védővonal kiépítésének első időszakát mindenekelőtt a ma
gyar kapitányok és mesterek szükségépítése jellemzi. Mellettük te
kintélyes részt vállaltak az itáliai mesterek is. Vizsgáljuk meg sta
tisztikailag a rájuk vonatkozó adatokat. 1541—1555 között 12 főbeosz-
tású építészről tudunk 24 várban. 14 beosztott mester dolgozott 11 
várban. Összesen 25 vár adatait vettük számba. (Melléklet.) Teljes, 
új építést végeztek 7 várban, teljes kiegészítést 3, részleges korsze
rűsítést 9, kisebb javítást 6 várban. A legtöbb olasz mester Eger, 
Győr, Komárom, Temesvár várait erősítette. Ha a térbeli megoszlást 
vizsgáljuk a következő képet kapjuk. 

a) Eis ő vonal 
Jelentősebb várak: Komárom, Győr, Eger, Szolnok, Temesvár. (Szi

getvár építését a kis jelentőségű adat még nem indokolja.) 
Kisebb várak: Pest, Esztergom, Léva, Lippa. 

b) Második vonal 
Jelentősebb várak: Pápa, Magyaróvár, Pozsony, Kassa, Várad. 
Kisebb várak: Léka, Nagyszombat, Érsekújvár, Trencsén, Beszterce

bánya, Zólyom, Murány, Sáros, Huszt, Tokaj, Nagybánya. 
Az itáliai mesterek tevékenységének jelentős százaléka jutott a 

védővonal néhány igen fenyegetett szakaszára, mindenekelőtt a ha
dászati főirányra. Szembetűnően hiányzik részvételük a Dunántúl 

17 Acsády Ignác: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. HK. 1888. 248. o. 
18 Például a Dunántúl déli részén Szigetvár, körülötte Babócsa, Berzence, Csurgó, Víz

vár. Fölötte védett a balatoni várak övezete, ahol Sümeg és Veszprém között számos kis 
vár helyezkedett el: Zalavár, Keszthely, Rezi, Szigliget, Tátika, Csobánc, Hegyesd, Vázsony. 
Tihany, Fonyód. A Duna-vonal védelmét látta el Komárom, Győr, Pannonhalma. A többi 
övezettel biztosította az összeköttetést Palota, Székesfehérvár, Csókakő, Tata, Esztergom, 
Visegrád. A Dunán innen az első körzetet alkotta Nógrád, körülötte Drégely, Ság, Gyarmat, 
Szécsény, Buják, Hollókő, Keletebbre álltak Eger és várai: Szarvaskő, Sirok, Diósgyőr. Tőlük 
délre volt Nagyvárad, Gyula, Temesvár, Lippa, végül a Maros-völgy és a Temes-vidék töb
bi várai. Az így körülhatárolt Hódoltságon belül a török védelem ugyancsak várakra tá
maszkodott, főleg Buda körül. 

19 Szigetvár hátterében dolgoztak Kanizsán, a balatoni várak hátában épült Pápa, Sár
vár. Keletebbre folytak a munkálatok a bányavárosokban. Eger előtt Szolnok, mögötte 
Kassa, Putnok, Tokaj, Szendrő várait korszerűsítették. Az Alföldön tevékenykedtek Kisvár-
da, Ecsed, Kalló, Szatmár várain. 
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déli részéről (ahonnan csak szórvány adataink vannak), a balatoni vá
rakból, a nógrádi övezetből. Megállapíthatjuk, hogy az erők elosztása 
még akkor is balszerencsésnek ítélhető, ha elismerjük, hogy az erők 
a megoldandó feladat súlyosságával nem álltak arányban. A török 
egész hadjáratokat hajtott végre eredményesen, olyan várakat birtokba 
véve, amelyek egyike sem kapott műszaki segítséget. A már épített 
várak esetében gyakorta a túlságosan rövid idő nem volt elég a ha
tásos munkálatokra. Az olasz mesterek által erődített 25 várból az 
adott időszakban ostromoltak 6 várat (Temesvár, Eger, Esztergom, 
Lippa, Szolnok, Pest). Közülük csak Eger maradt magyar kézen, bár 
Temesvár az 1551. évi, Pest az 1541. évi ostromot elhárította. ( A vár
harc kimenetelét természetesen az építkezés nem kizárólagosan hatá
rozta meg, de azt a kellő őrség, hadianyag és utánpótlás biztosítása 
mellett a legjobban befolyásolhatta.) 

Az óolasz építkezés kora: 1555—1568 

Az előző másfél évtized eseményei mindkét fél számára elősegítet
ték a kölcsönös erőviszonyok helyesebb felmérését. A török támadó 
hadjáratok — 1566-ot kivéve — térben, időben és céljukat tekintve 
korlátozottak. Erdély török hűbéressé vált. A királyi Magyarország 
pedig a védelem megszilárdítását helyezte előtérbe. Ezzel együtt nőtt 
a várrendszer szerepe. 

Míg az eddigi háborúk folyamán egyfelől az ostromolt váraknak 
csak kis hányada állt helyt, másfelől már ez a néhány eset is a török 
hadászati célok meghiúsulását idézte elő. A várak további erősítését 
tehát két oldalról is indokolták az események. A tanulságokat, külön
böző mértékben, mindenhol levonták. 

A bécsi udvar nagy horderejű intézkedéssel járult hozzá a magyar
országi védelem megszilárdításához. 1556-ban megalakult a bécsi Ud
vari Haditanács. Feladata volt a király és a generális kapitány segí
tése, a hadügy intézése, mindenekelőtt a török elleni védelem meg
szervezése a Habsburg-birodalom területén. 

A védelem irányításával megbízott szervek és hivatalok közpon
tosítása, munkájuk elhatárolása kiterjedt a magyar kamarára is. 1567-
ben a felső-magyarországi ügyek szervezésére, intézésére Kassán lét
rehozták a szepesi kamarát, míg a többi országrész ügyeit továbbra 
is a pozsonyi kamara kezelte. 

Célszerű tagolást jelentett a bányavárosi (Dunán inneni) főkapi
tányság felállítása, amit az 1563:16. cikkely állapít meg. Forrásada
tokból úgy látszik, már 1566-ban kettéválasztották a dunántúli főka
pitányságot.20 A Duna—Balaton közi főkapitányság székhelye Győr, 
a Balaton—Dráva közi főkapitányságé pedig Kanizsa lett. 

20 Takáts Sándor: Rajzok. . . IV. k. 24. és 388. oldalán közli Tahy Ferenc kanizsai fő
kapitány két levelét 1566 novemberéből és 1567 áprilisából. Tahy mindkét aláírása szerint 
a Balaton—Dráva—Mura közötti végek főkapitánya volt ekkor. — Takáts adatát nem em
lítve, csak 1511-re tette a tagolást. Szegő Pál: Végváraink szervezete a török betelepedéstől 
a 15 éves háború kezdetéig, 1543—1593. Budapest, 1911., 77. o. Az 1580-as évekre keltezte 
Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története. Budapest, 1946., 255. o. 
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Hasznos intézkedéseket hozott a magyar országgyűlés is. amely 
1556—1568 között hat alkalommal ülésezett. 1566-ban 19, később 24, 
38, végül 28 vár építéséről határoztak. (1. ábra.) összevetve ezt az 
előbbi időszak hasonló adataival, nem nehéz a mennyiségi növekedés 
megállapítása. 

Minőségi téren is előrehaladást tapasztalhatunk. Minden alkalommal 
szerepelt a hadászati főirányban védő Győr, Komárom, Érsekújvár, 
Surány, Léva, Komjáti, 1567-ig Magyaróvár és Nyitra. Kétszer fog
lalkoztak Pozsony, négyszer Korpona erődítésével. A többi jelentő
sebb vár közül Eger, Kanizsa minden alkalommal, előváraik pedig 
legtöbbször szerepeltek törvényeinkben. Meglepő, hogy Szigetvárat — 
1556. évi sikeres védelme ellenére — csak 1559—1566 között, Gyulát 
pedig csupán 1556—1557-ben említették meg. 

Varak száma 
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2. Az országgyűlési törvényekben említett várépítések területi megoszlása 

Az országgyűlési határozatok grafikonja Szigetvár két ostroma kö
zött emelkedik és tetőzik, Szigetvár és Gyula eleste (és talán a béke 
esélyeinek megnövekedése) után lényegesen esik. 

Főkapitányságonkénti megosztást tekintve: a hat országgyűlés cik
kelyei 185 váremlítést tartalmaznak.21 Legtöbbször a Balaton—Dráva 
közi és a felső-magyarországi várakkal foglalkoztak (55—55), csaknem 
ilyen arányban találkozunk a bányavárosi várakkal (48), lényegesen 
kevesebbszer a Duna—Balaton közi várakkal (27). (2. ábra) Az okok 
között sejthetjük, hogy a hadászati főirányt lezáró nagyobb várak ál
landóan szerepeltek, és megbízható védelmet jelentettek. 

21 Név szerint adatoltuk azokat a várakat is, amelyekkel kapcsolatban valamely cik
kelyt később, egy vagy több alkalommal megerősítettek. 
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Az országgyűlési adatokból úgy tűnik, hogy az oszmán támadást a 
Dráva, Duna, Tisza mentén és Eger irányában várták. Továbbra sem 
intézkedtek a balatoni várak építéséről (Sümeg és Veszprém kivéte
lével). A Balaton és a Duna, továbbá Érsekújvár és Eger között csak 
néhány gyengébb várat erősítettek. Általánosságban egy ilyen hely
zetmegítélés nem is lett volna helytelen. 

Fontosnak látszik az országgyűlés több más, a várépítést illető in
tézkedése is. Rendszeresen megajánlották a kétforintos hadiadót, 
emelték a nemesi felkelés erőit, ismételten a legszigorúbb ítélettel 
szándékozták büntetni a végvárak elárulóit. Ismétlődően törvénybe 
foglalták az élelmiszer-ellátás, legeltetés szabályait. Részletekbe me
nően intézkedtek az ingyenmunka elosztásáról, elvégzésének rend
jéről, ellenőrzéséről. Figyelmet szenteltek a védelemre alkalmatlan, 
vagy éppen ellenünk felhasználható várak lerontásának. 

Az építkezés részleteire vonatkozóan a pozsonyi országgyűlés 1556: 
18. cikkelye felkérte a királyt, hogy a fontos helyek megvizsgálására 
küldjön ki építőmestert, aki javaslatot tenne az erődítés módjára. 

A központi intézkedések végrehajtását elősegítette, hogy a várak 
többsége királyi kézbe jutott. 

A várépítés szakszerűségét, szükségességét az országgyűlés által is 
javasolt, de hatásosabb formában lebonyolított várvizsgálatokon bí
rálták el. A legfontosabb várvizsgálat ezekben az években az 1557. 
évi volt.22 Ferdinánd király 1556. augusztus 31-ével küldötte ki a 
bizottságot, Thurzó Ferenc elnökletével, öt beosztott biztossal. Ez a 
bizottság 1557—58 folyamán végigjárta a várakat és tapasztalatairól, 
javaslatairól részletes jelentést készített. Az egyes várakra vonatkozó 
adatokat később ismertetjük. 

A külföldi segítség továbbra is jelentős volt. Egyértelműen emel
kedett a műszaki segítség mértéke. Miksa uralkodása elején számos 
új, neves itáliai mester érkezett az országba, mint Sallústio Perruzzi, 
Carlo Theti, Francesco de Marchi. Fontos feladatokkal bízták meg 
Pietro Feraboscot, Ottavio Baldigarát, Paolo de Mirandolát. Mellettük 
más külföldi hadmérnökök is jelentős tevékenységet fejtettek ki, pél
dául Daniel Späckle, Benedikt Kölbel. 

Súlyosan hátrál tat ta a védővonal keleti szárnyának építését az er
délyi—magyar háború, amely 1556 után újult ki, és végigkísérve idő
szakunkat, minduntalan módosította a várak hovatartozását. 

Összességüket tekintve az építkezési feltételek lényegesen javultak 
az előző időszakhoz képest, bár ezt a statisztikai adatok egy része nem 
tükrözi. 1556—1568 között 11 főbeosztású építőmester dolgozott 16 
várban, továbbá 13 beosztott mester 11 várban, összesen 22 vár ada
tait vettük számba. (Melléklet.) Teljes, új építést végeztek 2, teljes 
kiegészítést 4, részleges korszerűsítést 11, kisebb javítást 5 várban. 
A legtöbb itáliai mester Győr, Eger, Szigetvár építésénél működött 
közre. Térben: 

22 Közli lllésy János: Várvizsgálatok 1557—53-ban. HK. 1894. 

— 38 — 



a) Els ő vonal 
Jelentősebb várak: Szigetvár, Kanizsa, Komárom, Győr, Eger, 

Gyula. 
Kisebb várak: Tata, Érsekújvár. 

b) Második vonal 
Elsőrendű várak: Pápa, Pozsony, Kassa. 
Kisebb várak: Sárvár, Nagyszombat, Trencsén, Besztercebánya, Mu-

rány, Sáros, Szendrő, Tokaj, Sárospatak, Munkács, Nagybánya. 
Ha az itt felsorolt várakat összehasonlítjuk az országgyűlésen em

lített várakkal, a jelentősebb váraknál átfedést, a kisebb várak eseté
ben kiegészítést állapíthatunk meg. A cikkelyekben mutatkozó korábbi 
hiányosságokat jelentős mértékben csökkentették. Bár a balatoni vá
rakról most sem történt intézkedés, Nógrád, Hont és Gömör várme
gyék számos erősségéről alkotott határozatot az országgyűlés. Ezen 
túlmenően a korábban ugyancsak hiányzó dél-dunántúli várak kiemel
kedő számban szerepeltek. Ha ehhez hozzászámítjuk, hogy az ország
gyűlés által említett várak jelentős részében itáliai mesterek dolgoz
tak, és ténykedésük csak egy-két ott nem szereplő várra terjedt ki, 
az a vélemény alakul ki, hogy az országgyűlés helyesen mérte fel a 
védelmi feladatokat. Másrészt a végrehajtás a kelleténél megint csak 
kisebb erőkkel, és nem mindig időben került sorra. 

A török hadjáratok elhárításában csak két korszerűsített vár tel
jesített harci feladatot, szerepük azonban jelentős volt. Kifejezett 
győzelemmel végződött Szigetvár 1556. évi védelme, sőt 1566-os védelme 
közvetve ugyancsak értékes eredménnyel járt. Gyula vára korszerű
sítése ellenére harc után jutott török kézre. 

Az újolasz építkezés kora: 1569—1592 

Az Oszmán Birodalom, a királyi Magyarország és Erdély kapcsolatait 
a drinápolyi béke és a speyeri egyezmény szabályozta. Az előbbi, ha
dászati szinten, nagyjából elhatárolt érdekterületeket és de iure békét 
írt elő. De facto viszont a portyázó harctevékenység — alkalmanként 
kisebb várak elfoglalásáig terjedően — állandó jelleggel folytatódott 
a magyar—török végeken. 188 török betörésről van adat 1575 és 1582 
között.23 

A hódolt területeken a török közigazgatási és katonai szervezet ki
építése, megszilárdítása, Magyarországon a hadászati védelem haté
konyságának a növelése képezte a legfontosabb feladatot. Ennek ér
dekében a túlságosan hosszúra nyúlt védővonal24 tagolása vált szük
ségessé. Schwendi Lázár javaslatára Rudolf császár 1578-ban Magyar
országot Ernő főherceg, a kapcsolt részeket Károly főherceg alá ren-

23 Acsády i. m. 78. o. 
24 A tengermelléktől Erdélyig terjedő védővonalon csaknem kilométerenként számí

tanak egy kisebb-nagyobb őrházat, erődítést, várat. 
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delte, összhangban ezzel felfutották a grazi kamarát és a belső
ausztriai, grazi haditanácsot. 

Jelentős tevékenységet fejtett ki a bécsi Haditanács, különösen a 
korábban már említett 1577. évi rendkívüli ülésén, amelyet Ernő fő
herceg hívott össze. Ekkor alaposan megtárgyalták a védővonal hely
zetét. Az összes építkezések összegét 100 000 forintra becsülték. A 
főbb véghelyek közé sorolták Szatmár, Tokaj, Szendrő, Eger, Érsek
újvár, Kanizsa várait. Hans Rueber felső-magyarországi főkapitány 
javaslatait átvéve, az ő kerületében külön építkezési biztos kinevezését 
ajánlották, de az állás tényleges betöltéséről nincs tudomásunk. Felül
vizsgálták és módosították az építészek számára adandó instrukciókat. 
A várkapitányok feladatává tették az építkezési fizetőmesterek és Ír
nokok munkájának ellenőrzését. Elrendelték a napi munkák szerinti 
fizetést. A bányavárosi főkapitányságban külön személyt ajánlottak a 
robotpénz behajtására. Kitértek az erőviszonyok elemzésére is.25 

Fegyverzet tekintetében, a Haditanács jegyzőkönyve szerint, a ma
gyar várak ellátása jobb volt, mint a horvát—szlavón váraké. Számos 
intézkedés született az élelmezés, zsoldfizetés, robotbehajtás elősegí
tésére. 

Az országgyűlés 1569—1592 között kilencszer ülésezett. (1572-ben 
két ülésszak volt.) Nyolc alkalommal alkotott számunkra értékelhető 
határozatokat. Ezek 28, 30, 37 várral foglalkoztak, és ez a legmaga
sabb átlag az egész tárgyalt időszakon belül. (1. ábra.) Igaz ugyan, 
hogy két kivétellel csak megerősítették a korábbi döntéseket, így 
azonos várak szerepeltek határozataikban. 

A főkapitányságok közül a bányavárosi várakkal foglalkoztak leg
többször, 266 említésből 132-szer. A felső-magyarországi várak 78, a 
Duna—Balaton közi várak 40 alkalommal szerepeltek. Szembetűnő, 
hogy a Balaton—Dráva közi főkapitányságot csak Kanizsa és Légrád 
képviselte, összesen 16 alkalommal. Ez annál inkább érdekes, mert 
az előbbi időszakban ez a főkapitányság szerepelt legtöbbször. A vele 
korábban azonos mértékben figyelemmel kísért felső-magyarországi 
várak száma — valószínűleg a speyeri egyezmény hatására — kevésbé 
emelkedett. Az addig kevesebbet szereplő bányavárosi várak és az alig 
említett Duna—Balaton köziek száma lényegesen nőtt, feltehetően a ha
dászati védelem erősítésével összefüggésben. (2. ábra.) 

A törvénykezés számos területén a korábbiakhoz hasonlóan jártak 
el. Rendszeresen megszavazták a kétforintos hadiadót, 12 napos in
gyenmunkát, szabályozták az általános és részleges nemesi felkelést. 
Az adminisztrációt segítette elő az 1588. évi pozsonyi országgyűlés 
10. cikkelye. Kérte, hogy a véghelyek és az országos jövedelmek 
ügyeit negyedévenként vizsgáló tanács munkájának előkészítésére 
biztosokat nevezzenek ki. Ezek a Tengermellék—Dráva, Dráva—Duna, 
Duna—Liptó vármegye, Liptó—Erdély viszonylatban tevékenykedné-

25 Schwendi Lázár terjesztette az adatokat a Haditanács elé. Közli: dr. Merényi Lajos: 
A török végek őrhada 1577-ben. HK. 1894. 259—262. o. 
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nek. A tagokra az országgyűlés személyi javaslatot tett. Munkájuk 
segítésére az érintett megyék alispánjait szólította fel. 

A központi hivatalok és az országgyűlés működéséből úgy látszik, 
minden korábbinál kedvezőbb feltételek alakultak ki a várak korsze
rűsítésére. Ehhez járult még a drinápolyi békét és a speyeri egyez
ményt követő aránylag nyugalmasabb időszak is. 

Az itáliai (s nyomán az európai) cinquecento centrális város- és 
várépítése nálunk ekkor hatott. Caprarola, Torino, Antwerpen ötszögű 
erődítményei után és feltehetően példájuk nyomán épült fel Nagyvá
rad, Kanizsa, Szendrő, Szatmár, Karánsebes ötszögű vára, és készült 
hasonló terv Eger átépítésére. 

Időszakunkban továbbra is érkeztek itáliai mesterek, mint Paolo 
Cattenao (1583), Bartolomeo da Ponte (1585). A dunántúli várak fel
mérését végezte el Giulio Turcho (1569—1570). Váraink építéséről és 
tervezéséről adott magas színvonalú, bár gyakran nem elfogadott vé
leményt Carlo Theti. Könyvében (1575) közre is adta észrevételeit. 

Csoportosítsuk adatainkat. 1569—1592 között 11 főbeosztású építő
mester dolgozott 20 várban, 16 beosztott mester 16 várban. Összesen 
25 várat korszerűsítettek. (Melléklet.) Teljes, új építést végeztek 7, 
teljes kiegészítést 5, részleges korszerűsítést 4, kisebb javítást 9 vár
ban. A legtöbb itáliai mester Eger, Kanizsa, Érsekújvár építésében 
vett részt. A területi megoszlás : 

a) £ľ Z s ő v onal 
Jelentősebb várak: Kanizsa, Palota, Tata, Győr, Érsekújvár, Eger. 
Kisebb várak: Veszprém, Végles, Csábrág, Szarvaskő. 

b) Második v onal 
Jelentősebb várak: Pápa, Kassa, Kalló, Szatmár. 
Kisebb várak: Murakeresztúr, Légrád, Sárvár, Trencsén, Surány,. 

Bakabánya, Szendrő, Munkács, Tokaj, Sárospatak, Kisvárda. 
Az itt említett várak általában szerepeltek az országgyűlési határo

zatokban, míg azokból kimaradt Komárom és néhány kisebb vár. Ügy 
is fogalmazhatunk, hogy az országgyűlési határozatoknak ebben az 
időszakban szereztek leginkább érvényt. 

Az országgyűlés helyzetmegítélésével — az adott lehetőségek is
meretében — egyetérthetünk. Gondoskodott minden jelentősebb vár 
korszerűsítéséről, karbantartásáról. Mindenekelőtt a hadászati főirány 
védelmét biztosította. Ezúttal sem intézkedett a balatoni várakról, ki
véve Veszprémet. De iure béke lévén, a ténylegesen elvégzett munka 
igazi értékét a tizenöt éves háború eseményei tükröznék. Ilyen vizs
gálatra egyelőre nem vállalkozhatunk. 

összegezés 

összefoglalás gyanánt csoportosítsuk néhány szempont szerint mind
három időszakra vonatkozó adatainkat. 
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Számbavettük 20 főbeosztású építőmester 40 váron, továbbá 32 be
osztott mester 27 váron 1541—1592 között végzett munkáját, összesen 
45 várat. Kívülük megemlítettük számos kisebb mester adatait is. Ha 
tevékenységüket, időszakokra bontva, a várakkal jellemezzük, az aláb
bi grafikont nyerjük. (3. ábra.) Általános vélemények szerint a Hadi
tanács felállítása mennyiségi és minőségi fejlődés kezdőpontja volt. 
Az itt ábrázolt emelkedés sorrendje mégsem ilyen (1—2—3). Az 
1556—1568 közötti időszak mutatói mindhárom szempontból a leg
alacsonyabbak. Értékeljük most a minőségi mutatókat, táblázatosan: 

Építés jellege 1541—1555 1556—1568 1569—1592 

összes ép í tés 25 22 25 

Teljes, új ép í tés 7 2 7 

Teljes kiegészítés 3 4 5 

Részleges korszerűs í tés 9 11 4 

Kisebb jav í tás 6 5 9 

Az derül ki, hogy 1556—1568 között meglepően kevés új építést 
eszközöltek. De az ilyeneket — tudomásunk szerint — csak itáliai 
mesterek vezetésével hajtották végre. 

A két összefüggés kimutatja, hogy 1541—1592 között a legkorsze
rűbb építkezésekre a legkevesebb gondot 1556—1568 között fordítot
ták. Miután nem az összes várépítést, hanem csak annak legfontosabb 
összetevőjét adatoltuk, megfigyelésünk oksági összefüggését egyelőre 
nem állapíthatjuk meg. Ügy képzeljük, hogy a védelmi tevékenység 
viszonylagos mérséklése hadászatilag két indíték egyikével magya
rázható : 

1. támadó szándék megerősödése, 
2. megalapozott békés állapot fenntartása. 
Mindkét változathoz lehetne magyarázatot, sőt levezetést fűzni, de 

ezek értékelése is újabb tanulmányt igényelne. Megkockáztathatjuk 
azt a feltevést, hogy az első változat tűnik indokoltabbnak. A védelmi 
munkálatok ugyanis éppen a drinápolyi béke és a speyeri egyezmény 
megkötése után lendültek fel, és ugyanazzal a (2.) indítékkal ellen
tétes folyamatot nem magyaráznánk. 

Ügy látszik, a teljesebb magyarázatot a védelmi munka megszer
vezésének és végrehajtásának teljes adatokra támaszkodó alapos fel
tárása, a bécsi központi, a magyar királyi központi hivatalok és a 
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3. Az itáliai építőmesterek létszámának és az általuk erősített várak számának 
időszakonkénti összefüggése 

rendi szervek honvédő tevékenységének megismerése alapozhatná 
meg. 

Az előbbi megfigyelés még egy vonatkozásban értékelhető. Az 1, 2, 
4. ábrák grafikonjai a magyar országgyűlés adataira az 1—2—3 emel
kedő vonalat adják. Ezen belül éppen az 1556—1568 közötti emel
kedés meredek. A két tendencia éppen ellentétes. Mielőtt ehhez meg
jegyzést fűznénk, utalunk arra, hogy a külföldi mesterek alkalmazta
tásának három módját ismertettük: 

a) magánszemélyek, 
b) magyar királyi központi hivatalszervezet, 
c) bécsi udvari hivatalszervezet megbízása alapján. 
Közülük az első tényező elhanyagolható. Ezt előrebocsátva, a két 

tendencia összehasonlítása arra indít, hogy feltegyük: a bécsi udvari 
hivatalszervezet az első két időszakban, vagyis 1541—1568 között nem 
tevékenykedett összhangban a magyarországival. 1541—1555 között 
rendkívüli módon segítette a magyarországi védővonal erősítését, 
1556—1568 között ezt nem állíthatjuk róla. 1569—1592 között mind
két oldalról az erőteljes védekezés érvényesült. 

Korábbi politikai fejtegetésünkre visszatérve: lehet, hogy az eltérő 
tendenciák különböző hadászati célkitűzést takarnak. Ebben az eset
ben fel kell tennünk, hogy 1541—1555 között Bécs a reális védelem, 
a magyar országgyűlés az irreális támadás mellett foglalt állást, vagy 
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ilyen hallgatólagos szándékkal ténykedett. Ellenben 1556—1568 kö
zött, vagy legalábbis eleinte, ennek fordítottja történt. Itt is meg kell 
jegyezni: lehetséges, hogy a magyarázat kulcsa szervezeti kérdésekben 
rejlik, vagy éppen többoldalú vizsgálat során kerül felszínre. 

Utoljára nézzük meg az itáliai mesterek munkájának területi meg
oszlását, előbb táblázatban. (Az alföldi főkapitányság adatait a felső
magyarországiéhoz soroltuk, és a felosztás alapjának a 4 főkapitányság 
kialakult rendjét tekintettük.) Római számmal az építkezés minőségét 
jeleztük, vö. 7—8. o. sorrendjével. Alatta ö. = összes építkezés szám
adata áll. A függőleges oszlopok bal oldalán a főbeosztású, jobb ol
dalán a beosztott építőmesterek által erődített várak száma található. 
Jobb oldalt megadjuk a vízszintes sávok összegét is. Pest várát a 
Duna—Balaton közi főkapitánysághoz soroltuk. 

Idő
szak Építés 

Balaton— 
Dráva közi 

Duna— 
Balaton közi 

Bánya
városi 

Felső
magyarországi összes Építés 

főkapitányság 

I. 4 1 2 7 

i n 
II. 2 1 3 

in 
T~t III. 1 1 2 1 4 9 

in 
r-t 

IV. 1 2 3 6 

ö. 1 6 7 1 10 25 

I. . 2 1 3 

CO 
CO 

II. 3 3 
in 

• .-H 

1 
III. 1 2 1 2 1 1 3 11 

m m 
i-n IV. 3 2 5 

Ö. 2 1 3 1 5 1 6 3 22 

I. 2 1 1 3 1 8 

OS 
II. 1 1 3 5 

in 
i-n 

1 
III. 2 1 3 

?o m IV. 1 1 2 3 2 9 

Ö. 2 2 3 2 6 9 1 25 

A grafikus ábrán kitűnik (4. ábra), hogy az egyes főkapitányságok 
vonatkozásában a tendencia ellentétes az országgyűlési adatokkal (2. 
ábra). Feltehetően itt is a kétféle felfogás fejeződik ki. 
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4. Az itáliai mesterek munkájának területi megoszlása 

Ugyanezen adatok belső arányait tekintve (4. ábra) az itáliai mes
terek közreműködése leginkább a felső-magyarországi főkapitányság
ban egyenletes. (Ezt részben magyarázza az alföldi várak idesorolása.) 
Kisebb egyenlőtlenséget látunk a bányavárosi főkapitányságban, és 
eléggé ingadozik a másik két főkapitányság mutatója. 

Adattár 

Az egyes időszakok áttekintése után az abc sorrendjében mutatjuk 
be az egyes várakat és építéstörténetüket. 

Bakabánya (Pukanec). A bányavárosi főkapitányság superintendense 
1578—1583 között Giulio Ferrari volt. Költségvetését felülvizsgálta 
Ottavio Baldigara és Pietro Ferabosco. Ferrari felügyelt Bakabánya, 
Besztercebánya, Korpona és néhány más őrház építésére. Bakabánya 
és Korpona erősítéséről valamennyi országgyűlés gondoskodott. Ba
kabányán 1577 után kezdődtek a munkálatok, céljuk a bányaváros 
körülkerítése volt. Ferrari ezt ellenőrizte 1578-ban. A munka nem 
lehetett nagyon jelentős, költségeit 1000 forintra becsülték.26 

Besztercebánya (Banská Bystrica). Középkori eredetű védőövének 
korszerűsítését Giovanni Maria de Specie Casa kezdte 1555-ben, és 
folytatta 1557-ig, valószínű haláláig. Segéde Simone de Orlando volt. 
A bányavárosokban, így Besztercebányán dolgozott 1554—1557 között 

26 Hadikészlete 6 ágyú, 38 szakállas puska és 8 mázsa lőpor volt. — A várak készletére 
vonatkozó adatokat a Haditanács 1577. évi ülésének jegyzőkönyve tartalmazza. Közli: Geő-
cze István: Haditanácskozások az 1577. évben. HK. 1894. 502—537., 647—678. o. 
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Giacomo Falubreso is. Feltehetően ekkoriban épült a templom várat 
körülvevő védőöv számos hatalmas, négyzetes és félkör alaprajzú 
tornya, amelyeket termek és lőrések képzésével tettek ágyúharcra al
kalmassá. 

Csábrág (Cabraď) középkori, lakótornyos hegyi várát 1572—1574 
között Natali Angelini korszerűsítette. Ellenőre Bernardo Magno volt, 
aki 1573-ban szemlélte meg a munkát. Az újonnan épült, vastag fa
laknak nem sok hasznuk volt, mert mint 1577-ben a Haditanács meg
állapította, a környező hegyek magasabbak a várnál. Ezért a továb
biakban karbantartást és nem erősítést írt elő.27 

Eger. Az 1552. évi hadjáratig csak a második vonalban helyezkedett 
el, építése mégis lendületesen haladt. 1548-ig a vár Perényi Péter és 
családja tulajdonában volt, aki több várát is itáliai mesterekkel erő
sítette. 1542—1548 között Egerben dolgozott Alessandro da Vedano 
és Niccolo de Milano. Vedano a lakótornyos középkori egri vár kötő
gátjait megerősítette, a belsővár északi oldalán két óolasz bástyát épí
tett, egyikük az ő nevét viseli. Ö csatolta a várhoz a huszárvárat. 
Az Erdélyért vívott harcokban központi helyet foglalt el a vár. Mi
után Ferdinánd elfogatta Perényit és elzáratta, 1543-ban a várkapi
tány, Warkoch Tamás megtagadta a vár királyi kézbe adását és foly
tat ta az építkezéseket. Az 1545. évi nagyszombati országgyűlés 53. 
cikkelye még mindig csak kilátásba helyezte a vár megszerzését és azt 
követő erődítését. Tervezte Szarvaskő várának lebontását is, hogy 
javait az egri vár építésére fordíthassák. E javaslatra a király nem 
válaszolt. Eger megszerzését a következő évek országgyűlései is sür
gették, 1547-ben pedig a főkapitányság székhelyéül rendelték. De a 
vár csak Perényi halála után, 1548-ban került királyi tulajdonba. 
Ferdinánd Dobó István kapitány alatt őrséget rendelt a várba. Lét
száma 1549-ben 200 lovas és 300 hajdú volt. Eger építése jelentékeny 
számú itáliai mester bevonásával folytatódott. Johannes Maria „ma
gister Italus lapicidarum", aki minden bizonnyal Specie Casa volt, 
1549—1551 között kapott fizetést a bécsi udvari kamarától. Irányí
tása alatt, az egri számadáskönyvek szerint nyolc olasz mester, két 
segéd és két inas dolgozott. 1550-ben az egri püspökség jövedelmének 
harmadrészét fordították a vár építésére. 1551—1552 folyamán két 
további mester érkezett Bécsből: Andrea Fontana és Antonio Wal-
chasco. Beosztott mesterként dolgozott Bernardo Gabellio,28 segéd volt 
Battista és Paolo de Spazio. 

27 Hadikészlete 17 ágyú, 124 szakállas puska, 103 mázsa lőpor, 34 mázsa ólom volt. 
28 Személyét illetően értékelnünk kell Pataki Vidor fejtegetését (i. m. 123. o.). ö a győri 

vár építését megvilágító kéziratos források közt sorol fel egy 1561-ben kelt résztervet, ame
lyet a Sforza-bástya építését illetően terjesztett a bécsi udvari kamara elé Francesco Be-
nigno és Bernardo Gabellio, Pataki megállapította, hogy a terv magyarázó szövegét észak
francia nyelvjárásban írták, majd feltette, hogy a két rajzoló közül legalább az egyik 
francia volt. Nézetünk szerint a rajzoló, pontosabban a feliratkészítő személye nem szük
ségszerűen volt Benigno vagy Gabellio. Ettől eltekintve Benigno neve, mint közismert épí
tészé és superintendensé, annyiszor előfordult a forrásokban, hogy ha ő lett volna francia, 
ennek valamilyen bizonyítéka bizonyára fennmaradt volna. Gabellio személye nem volt eny-
nyire ismert, ámbár évtizedekig dolgozott nálunk, nem is egy váron. Közöttük Szolnok épí
tésére vonatkozóan eléggé részletes, bár nem perdöntő adataink vannak. Egy helyütt Ga-
belliót spanyolnak minősítik, de a forrást szabadon átvevő Szendrei csak magyarul ad tar
talmi összefoglalást: Szendrei János: Szolnok eleste. HK. 1889. 133. o. — A vele egyébként 
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Eger püspöki székhely volt és hat vármegye hozzá közelebb eső 
részeit védelmezte. Jóllehet az építkezések eredményeként a vár né
hány óolasz bástyával gyarapodott, számos helyén csak palánkerődí
tése volt. Az építkezés részben megalapozta azt az Európára szóló 
sikert, amelyet az 1552. évi hadászati jelentőségű török ostrom el
hárítása jelentett. Eger további erődítésével 1553-ban foglalkozott az 
országgyűlés.29 A jelentős részében magyarok által is folytatott munka 
fő célja a rommá lőtt, egyes helyeken csaknem földig rombolt vár 
helyreállítása volt. Az itáliai mesterek színe-java dolgozott itt. Si-
gismondo de Pret ta de Pisa, Specie Casa, Francesco de Pozzo mellett 
itt volt superintendens Antonio Voltolino. A kisebb mesterek között 
Matthei és Bernardo Voltolino, Floriano de Brugalia és tucatnyi más 
személy. Az építkezések megkezdésekor a fő vezető de Prato az ud
vari kamarától kapott 2000 forintot, a várkapitány a pozsonyi magyar 
kamarától 3000 forintot és nagy mennyiségű kősót. A helyreállítással 
együtt óolasz rendszerben építették át a belső- és külsővár több bás
tyáját. Elősegítése érdekében az 1555:15. cikkely az egri püspökség 
dézsmáit a vár fenntartására utalta. Az 1556:17. cikkelyben a felső 
részek vármegyéi általában vállalták a munkát, azt remélve, hogy az 
Erdélyhez húzó tiszáninneni és -túli vármegyék is közreműködnek. 
Ebben az évben Egerben dolgozott Specie Casa. 

1557-ben az uralkodó szerződést kötött az egri püspökkel, aki — 
patronusi joga fenntartása mellett — átadta neki a várat. Jövedel
mének egyharmadát felajánlotta erődítésre és templomépítésre, másik 
harmadát az őrség zsoldjára. 

1558-ban a várvizsgáló bizottság javasolta építész ideküldését. Az 
1559:23. cikkely Heves, Borsod vármegyét és Nógrád vármegye két 
járását rendelte a várhoz. 1560—61-ben készítette el a korszerűsítés 
első tervét a Szigetvárról érkezett Paolo de Mirandola, királyi építész. 
Két óolasz bástyát épített a külső, egy fülesbástyát a belső váron és 
több hasonlót tervbe vett. Itt dolgozott Giacomo Falubreso és több, 
kisebb mester. 1566 után Carlo Theti is járhatott erre, mert köny
vében részletesen ismertette a vár erődítését, amelyet közeli hegy 
tövében épített vár mintájának tekintett. 

Az 1567:17. cikkely ugyancsak Heves, Borsod vármegyék és Nóg
rád két járásának munkáját rendelte Egerhez, és felkérte a királyt 
az ország elsőrendű bástyájának védelmére. 

1568 januárjában Egerbe érkezett Pietro Ferabosco. Felmérte a vár 
alaprajzát. Irányításával alapozták meg a belsővár keleti homlokza
tának kötőgátját. A mester felvett 7000 forint fizetést, de még ebben 
az évben eltávozott. Ettől kezdve Ottavio Baldigara vezette a mun
kálatokat. 1568—72 között három fülesbástya részletét építette föl, és 

vitázó másik tanulmány ehhez nem fűz megjegyzést: Illésy János: Adatok a szolnoki vár 
építéséhez és első ostromához. HK. 1893., 650. o. — Az érvek mérlegelése után nem látszik 
annyira meghatározónak az 1561. évi felírás, másfelől a szolnoki árulás bírósági anyaga 
Szendreinél, hogy ezek alapján most megkérdőjelezzük akár Benigno, akár Gabellio szár
mazását. 

29 A győzelmet rögzítette az 1554:15. cikkely, megjutalmazva a diadalban részes vala
mennyi katonát. A várharcok történetében egyedülálló ez az állásfoglalás. 
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kőfallal váltatta fel a külsővár palánkját. Kisebb feladatot, főleg kötő
gát falazást hajtott végre Giacomo Falubreso „fundamentorum ma
gister", számos itáliai munkásával, akinek nevét a számadáskönyvek 
vezetői sem győzték mind feljegyezni. 

Az 1569:19. cikkely Heves, Borsod, Pest, Külső-Szolnok és Solt 
vármegyék, továbbá az egri káptalan két városa munkáit rendelte ide, 
amit a többi országgyűlés megerősített. A munkálatokban részt vett 
Claudio Cogorano, Bartolomeo da Ponte, Giulio Turcho —, aki 1570-
ben itt halt meg. Helyére Giuseppe Scalvinot nevezték ki. 

1571-ben Baldigara a Haditanács elé terjesztette építési tervét. 
Nyújtott ötszög alaprajzú, fülesbástyás rendszerű vár felépítését aján
lotta, aknafigyelő folyosók, alagutak, földalatti kaszárnyák létesíté
sével. A Haditanács több terv közül Baldigaráét fogadta el, aki ez
után, 1573-tól az 1580-as évek elejéig, Érsekújvárra távoztáig vezette 
a munkát. 

Egerben dolgozott Pompeio Grazioli. Pietro Ferabosco 1574 körül 
tartott itt szakértői szemlét. 1576-ban Donato Grazioli, 1570—1576 
között Bartolomeo da Ponte vett részt a munkában. 

1577-ben a Haditanács jónak ítélte a várőrség helyzetét, létszámát 
pedig teljesnek.30 Mindennek ellenére úgy vélte, a vár akkor sem 
képes egy esetleges török támadás elhárítására, ha teljesen kiépülne. 
A további munkálatokra javasolta 3 éven át évi 20 000 forint kiuta
lását. Baldigarát Egerhez kötötte, ellenőrzését az egri várkapitányra 
bízta. Ugyanekkor vállalt jelentős szerepet a munkában Christoforo 
della Stella, és ellátta más várak ellenőrzését is.31 Sajnos, a Hadita
nács becslése beigazolódott: az 1596. évi ostrom a vár feladásával 
végződött. Eger ezután vilayet székhely lett. 

Esztergom. A Duna-vonalak erősítése kapcsán a vár építését Filippo 
Tornielli tábornok „magister muratorum" vezette. Érdemleges ered
ményt aligha érhetett el, hiszen csak 1543-ban érkezett Magyaror
szágra, és Esztergom még ebben az évben török kézre került. 

Érsekújvár (Nové Zámky). A felső-magyarországi főkapitányság te
rületén, a Nyitra folyó bal partján Várday Pál esztergomi érsek 1545-
ben kezdte meg az első Űjvár építtetését. A következő év nyarán a 
várban már a királyi katonaság állomásozott. Érsekújvár ebben a for
májában feltehetően Felice da Pisa „magister aedificiorum" közre
működésével, föld—fa eljárással, óolasz rendszerben épült. A vár kar
bantartásáról több országgyűlés intézkedett. Ide rendelték az eszter
gomi érsek jószágait, az óbudai, sági, felhévízi prépostságok Nyitra 
vármegyei javait. A főkapitányság két részre tagolása után Érsekúj
vár a bányavárosi főkapitánysághoz tartozott. A Nyitra menti várak 
szerepe, mint hadászati tartaléké, jelentősebb lett. Az 1569:19. cikkely 
Űjvár, Komjáti és Surány várak építéséhez Trencsén és Nyitra vár
megyéket rendelte. Érsekújvár az esztergomi érsek birtokát képezte, 

30 A vár hadikészlete 32 ágyú, 11 269 golyó, 1 mozsár csaknem 4000 golyóval, 280 pisz
toly 730 golyóval, és 278 mázsa 91 font ólom volt. 

31 ö egyébként hősi halált halt Eger 1596. évi ostrománál. Emlékét márványtábla örö
kíti meg az egri vár kazamatájában. 
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aki gyalogságot tartott benne, a várnagy ellenben már királyi tiszt 
volt. 1573 előtt az építkezésekről Francesco Gera nevét ismerjük, aki 
kisebb beosztásban dolgozhatott. Miksa király ugyanis 1573-ban arról 
értesítette Verancsics érseket, hogy királyi mérnököt küld a várhoz, 
mert ott ilyen nincs. Ily módon bizonyára Carlo Theti látta a várat 
és környékét. Kiküldését főleg az indokolhatta, hogy Érsekújvár ka
tonai szemszögből kifejezetten rossz helyen, a Nyitra folyó török 
felé es|ő bal partján épült. Ezért került előtérbe újabb vár építése. 
Theti a körülmények alapos mérlegelése után juthatott arra a vé
leményre, hogy új, hatszögű várat kell építeni, amelynek méreteit 
nem a védelem, hanem az ostromlók nagyságához kell igazítani. 1577-
ben a Haditanács állásfoglalása is Theti nézeteinek ismeretére látszik 
utalni, amennyiben javasolta, hogy tekintélyes erősséget kell építeni 
az,on a helyen és alakban, amint ki lett nézve. Az építésre, Bars és 
Bozók váraival együtt, 60 000 forintot szánt. Az esztergomi érsek 
6000 forintot adományozott. Egy örökös tartomány 25 000 forintot 
utalt át, és hasonló értelemben kívánt hatni a Haditanács Cseh-Mor-
vaország és Szilézia rendéire. Javasolta még külön bányavárosi építési 
biztos kinevezését, aki az érsekújvári kapitánnyal járhatna el ennek 
és a többi várnak építési ügyeiben. Érsekújvárat a Haditanács, Ko
márom elé helyezve, egy sorban említette Győrrel. Az ülés után kez
dődhetett az újabb vár építése, Zamaria Ferrando de Specie Casa 
kapitánysága idején. Egyúttal lerombolták a régi várat. 

Az 1578:27. cikkely az esztergomi érsekség fekvő jószágait, (Baka
bánya befejezése után) Árva és Turóc vármegyét, Pozsony vármegye 
Dunán inneni részét rendelte a várhoz. 1579—80-ban Csehország és 
talán Morvaország, Szilézia küldött segélyt. A valamilyen formában 
már álló újabb várat 1580. október 2-án felavatták, amit emlékérem 
is tanúsít. Ez minden bizonnyal hevenyészett épület volt. 

1580-tól kezdődően kapott megbízást Guilio és Ottavio Baldigara 
korszerű vár tervezésére és építésére. Közülük Ottavio tevékenységé
nek tulajdoníthatjuk a vedutákról ismert Érsekújvárat, amely a Nyitra 
jobb partján álló, centrális, hatszög alaprajzú, szögletein fülesbátyás 
vár volt. Kötőgátjai 250 m alapélúek. A várat vizesárok övezte. Két 
kapuja volt. A váron belül lakótelepen helyezték el a polgári lakos
ságot. Ottavio Baldigara haláláig, 1588-ig dolgozott itt. Művét az 1583-
ban már közreműködő Marcantonio Baldigara folytatta. Részt vett a 
munkákban a német Valentin Muregger, majd az 1590-es években 
Giangiacomo Gasperino, Claudio Cogorano. 

Érsekújvár az eredeti tervek teljességében soha nem készült el. így 
is 1663-ig teljesítette sikerrel védelmi feladatát, de még a Rákóczi
szabadságharc végén is számottevő erősség volt. 

Győr vára a Duna jobb partján épült, Magyaróvárral és közöttük 
a járhatatlan Hanság mocsárvidékkel együtt, Bécs távoli védelmének 
legfontosabb terepszakaszán. A várban Filippo Tornielli tábornok 
1543-ban főhadiszállást rendezett be, és folytatta a már korábban 
kezdeményezett erődítési munkálatokat — főképp romeltakarítást és 
tereprendezést. Vezető szerepet játszott Pier Antonio Tarducci had-
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mérnök is. 1546—1551 között, Salm Miklós parancsnoksága idején, a 
terepmunka előrehaladt. Ide járt dolgozni Győr, Pozsony, Sopron, 
Veszprém és Vas vármegyék jobbágysága. Francesco de Spazio meg
szemlélte a munkálatokat 1547-ben. Ekkorra már jó hírre tett szert a 
várőrség is : portyáik Székesfehérvárig száguldoztak.32 

Az 1547:21. cikkely azt kérte a királytól, hogy a győri püspökség 
dézsmáit — visszaszerezve a németektől — fordítsa a vár és város 
megerősítésére. A munkák újabb szakaszában több itáliai mester is 
részt vett, köztük Giovanni Maria de Specie Casa, Sigismondo de 
Pretta de Pisa,33 Francesco de Pozzo. A terveket itt is Pietro Fera-
bosco készítette, ugyancsak 1548 előtt. Elgondolása nyomán szabály
talan négyszögű vár épült hét kötőgáttal és bástyákkal, amelyekhez 
tervezett kazamatákat, viszont füleket nem. A Rába és a Duna össze
kötésével a várat szigetté alakították. A munkálatok Sforza Pallavicini 
kapitánysága idején (1554—1561) fellendültek. Ö azt javasolta 1555-
ben, hogy a várost is vegyék körül bástyákkal és falakkal. Egyúttal 
jelentette, hogy a középkori mag, a római eredetű Püspökvár, pápai 
segéllyel felépült. A további építkezéseken dolgozott Paolo de Miran-
dola, Specie Casa, Francesco de Spazio. 1551-től kezdve felülvizsgálta 
az építkezéseket Hermes Schallautzer és Francesco de Pozzo superin
tended Alsó-Ausztriából. Az 1556:4. cikkely arra kérte az uralkodót, 
hogy az Ausztriának elzálogosított várak tartozékairól Pápa és Győr 
munkáihoz rendeljen munkásokat, és fogadjon fel cseheket is. Ugyan
ekkor a 10. cikkely a vármegye munkáit is Győrhöz csoportosította. 
Ferdinánd kellőképpen számot vetett Győr jelentőségével. Kíván
ságára az 1557:6. cikkely elrendelte, hogy Pozsony, Komárom, Mosón 
és Győr vármegyék Győr város megerősítése céljából 14 napot dol
gozzanak. 1559-ben pedig a magyar királlyá koronázott Miksa főher
ceg koronázási tiszteletdíját ajánlotta fel támogatásként. 1561-ben Zrí
nyi Miklós dunántúli főkapitány nyújtott a királynak 10 000 forint 
kölcsönt a költségek fedezésére. Ferdinánd elismerte Ferabosco érde
meit, aki az 1550-es évek munkáit tervezte és vezette: 1559-ben havi 
fizetését negyven forintra emelte. 

Győr építésében kiemelkedő szerepet vállalt a kerületi superinten
ded, Francesco Benigno is. 1561-ben, Bernardo Gabellio közreműkö
désével megtervezte az ún. bécsi és budai kapu közötti, Sforzáról el
nevezett piattaformát. 1561-ben a részterv közbeiktatásával, az egész 
vár építési költségének (132 000 forint) kifizetését kérték az udvari 
kamarától. Benigno ajánlotta a bástyák fülekkel történő kiképzését is. 
A javaslat elbírálására a Haditanács 1561 áprilisában bizottságot kül
dött ki, tagjai közt Feraboscóval. A bizottság felterjesztette Benigno 
terveit, és az átépítés költségeit 140 000 forintra becsülte. A jelentés 
felsorolta a fontosabb beosztásban dolgozókat, úgymint harmincöt 
mestert, húsz szakképzett segédet, három vakolót, egy kőfaragót és 

32 Győrö t t 1547-ben 500 lovas (az országos h í rű győr i huszá r ság ) , 300 gyalogos, 100 n a 
szádos, 13 tüzér szolgált, a k i k n e k szükségletét Auszt r ia fedezte. 

33 Vál toza ta i : De P r a t o Vecchio, da Pisa , P ra tovecch io . 
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számos egyéb munkást. Jelentős részük itáliai származású.34 Képet 
adott a fizetésekről is: építőmesterek havi 10 forint, pallérok 8 forint, 
építész segédek 3 forint 30 denár, pellérsegédek 3 forint. 

1562 után Francesco Benigno a Dunántúl egyéb területeire távo
zott. Győrött utódja, Bernardo Magno „fabricae Jauriensis praefec-
tus" lett. A Benigno által lerakott alapokon Ferabosco irányította a 
további munkát. Szabálytalan, nyújtott ötszög alaprajzú várat építet
tek, amely a Rába és Duna közti szigeten feküdt, fülesbástyákkal 
védve. Három kapuja volt. Az 1563. évi országgyűlés, Komáromhoz 
hasonlóan, ide rendelte a csallóközi faanyagot. 

1564-től Ferabosco is superintendensként irányított. Novemberben 
mutatta be az uralkodónak a vár modelljét. 1565-re kiépült az első 
fülesbástyás magyarországi vár. 1566-ban ez szolgált a királyi csapa
tok fő támaszpontjaként, hátában a Csallóközzel. Oda az összeköttetést 
Ferabosco hajóhíd j a biztosította, amiért Miksa 2000 forinttal jutal
mazta. 

Szigetvár és Gyula eleste, a hadjárat félbehagyása után a Győrből 
távozó uralkodó Cocchia kapitány alatt őrséget hagyott a várban, elren
delve a nagy nyári tűzvészben elpusztult város újjáépítését. A munkála
tokra Benedikt Kölbel felügyelt. Tanácsokkal szolgált a nyáron ideérke
zett Carlo Theti. Győr építését a később nagy hírű Christof oro della Stel
la folytatta. 1567-ben újból Bernardo Magno vezette a munkát, ellen
őre a bécsi Thomas von Eiseler volt. Az 1567:17. cikkely Győr és Mo
són vármegye munkáit rendelte a csaknem teljesen kész várhoz. 
A drinápolyi békekötés után is Győr maradt a legfontosabb vár. 1572 
után két superintendens is irányítja az építkezéseket: Bernardo Magno 
és Süess Orbán. 1577-ben mindketten lemondtak tisztségükről, és ez 
talán az építkezések ideiglenes megszakításával járt. Végül Magnót a 
Haditanács Kanizsára vezényelte, Süess maradt. 

A Győrött tevékenykedő számos kisebb itáliai mester között szere
pel Donato Grazioli murator cementarius, majd pallér 1573, 1575 és 
1578-ban, Donato Grazioli téglavető mester 1573-ban. Az 1577. évi 
haditanács ülésen Győrt befejezettnek nyilvánították. További feladat
ként jelölték meg, Süesst megbízva, a contrascarpa létesítését, az 
árkok mélyítését, a bástyák és kötőgátak, építésének befejezését. E 
célra az örökös tartományok 52 000 forintot bocsátottak rendelkezésre. 
A győri főkapitány felügyeleti illetékességét kiterjesztették a főkapi
tányság kisebb építkezéseire is.35 

A meghatározott munkák elvégzésére az 1578:27. cikkely kirendelte 
Pozsony, Győr és Mosón vármegyéket. 1589-ben Károly főherceg 
Christoforo della Stella egri építőmestert irányította Győrbe, Süess 
mellé. Utóbbi meghalt 1591-ben, a superintendens tisztségét nem töl
tötték be. 

34 Építészek: Martino Ranger, Martino Farabasca. Pallérok: Giacomo Ranger, Girola-
mo dd. Lurago. Pallér- és építész-segédek: Zuan de Trient, Baptista Temporal, Baptista 
Fuerlen, Zuan de Cremona, Baptista Voltolino. Egyéb munkások: Lorenzo Spada, Domenico 
Farabasca, Vittorio Palla, Giulio és Giovanni de Beranzan, Agostino Palla. A jelentés említ 
rajtuk kívül több névtelen munkást is. 

35 Győr hadfelszerelése: 45 különféle ágyú, 60 szakállas puska, 833 puska, 30 pisztoly. 
366 mázsa lőpor, 16 mázsa ólom. A Haditanács ajánlotta a készletek további növelését. 
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Gyula — a déli országrész legfontosabb vára — korszerűsítésére 
eleinte nem sok gondot fordítottak. Az 1556:17. cikkely csak remé
nyét fejezte ki, hogy a felső részek vármegyéi támogatni fogják az 
építkezést. A királyi kézen levő vár Mágócsy Gáspár kapitánysága 
alat t védett hat vármegyét, ill. ezek részeit. Rendszeresen építgették, 
mígnem 1562-ban Paolo de Mirandola készített alaprajzot és bővítési 
tervet. A már ekkor álló, óolasz bástyás palánkvár körül Mirandola 
javasolta, hogy építsenek nyújtott téglalap alaprajzú, sarkain óolasz 
bástyás, hosszanti oldalainak közepetáján piattaformás védőövet. 1564-
ben királyi biztosok szemlélték meg a munkát. Továbbra is föld—fa 
építkezés folyt, a tervezett bástyák még nem épültek meg. 1566-ban 
itt dolgozott Giacomo Marussla és Cesare Baldigara. A nagy nyári 
hadjárat idején az őrség felhagyott a kilátástalannak látszó védekezés
sel, és a vár török kézre került. 

1546-ig Karvasy Kristóf birtokolta Huszt középkori hegyivárát. Ek
kor ostrommal foglalta el tőle a királyi haderő. 1550—1552 között 
Felice da Pisa feladata volt a vár gondozása. 1552-ben már Sigismondo 
de Pret ta de Pisa küldött jelentést a munkáról Specie Casának. Egyéb 
részleteket nem ismerünk. 

Kanizsa vára a Balaton—Dráva közi főkapitányságban helyezkedett 
el. Az 1559:20. cikkely már úgy említi a várat, hogy az akkor még 
magyar kézen levő Szigetvár és Babócsa esetleges eleste után fontos 
szerep vár rá. Kanizsa ekkor Nádasy Tamás nádor birtoka volt. Ha
lála, majd Szigetvár eleste után özvegye elcserélte a királlyal. A vár 
ettől kezdve a főkapitányság székhelye. Az 1567. évi országgyűlés — 
Thury György várkapitány ismételt sürgetésére — intézkedett az 
építésről. A 17. cikkely elrendelte, hogy Zala vármegye legnagyobb 
része, a nádorné birtokaival együtt, vegyen részt munkálatokban. A 
kanizsai várak superintendensévé a német Hans Freudenreichet ne
vezték ki. 1568-ban a Haditanács Kanizsára küldte Pietro Ferabosco 
és Sallustio Perruzzi királyi építészeket. Feladatuk a mocsár lecsa-
polása, a gyenge palánkvár megerősítésének megtervezése volt. Fize
tésüket a magyar kamara folyósította. Schwendi Lázár generális ka
pitány is megszemlélte Kanizsát. 

Ferabosco javasolta a régi vár megerősítését és átépítését. Ezzel 
kapcsolatban a Haditanács kikérte Carlo Theti véleményét is, de ő 
más nézetre jutott. Szerinte új helyszínen, korszerű várat kellett 
volna építeni. Alighanem az anyagi korlátok miatt Ferabosco tervét 
részesítették előnyben, aki ötszögű, fülesbástyás rendszerű várat aján
lott. 1568—1572 között az ő vezetése alatt, Thury részvételével és 
Franz Poppendorf superintendens felügyeletével kezdtek a munkála
tokhoz. 1568—1571 között itt dolgozott Sallustio Perruzzi is. Az 1569: 
19. törvénycikk Kanizsához irányította Zala, Somogy vármegye meg
maradt részét, a Nádasdy család javainak és Vas vármegye egy ré 
szének munkáit, kivéve belőle Zrínyi György birtokait. Vas és Zala 
megyék 2022 embert és 160 szekeret biztosítottak 12 napra, összesen 
három hónapig. Az osztrák örökös tartományokból 400 munkás ér
kezett. 1569-ben a mocsárutat 500 stájer munkás építette, a pénz el-
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fogytával azonban a munka félbeszakadt.36 1571-ben Kanizsán dol
gozott Martino Secco beosztott építőmester. A pallérok vezetője Gio
vanni Cianema volt. 

Ferabosco tervéből 1572-re egy ötszögű föld—fa építésű fülesbástya 
készült el. Ekkor, Poppendorf javaslatára, a Haditanács Kanizsára 
küldte Giuseppe Scalvinot és Antonio Albertinit. 1572-ben Scalvinot, 
helyt adva kérelmének, áthelyezték Egerbe, ahol az elhunyt Turcho 
utódaként superintendens lett. 

1561—77 között, majd 1583—84-ben Ottavio Baldigara is megfor
dult Kanizsán, tanácsokat is adott. 

1573 februárjában török rajtaütés érte a várost. Ennek ellenére az: 
építkezés folytatódott. Ügy látszik, a rendkívüli költségek kihatottak 
a zsoldfizetésre és utánpótlásra, amely legalábbis akadozott. A török 
rajtaütés után Miksa király száz német puskással erősítette ugyan az 
őrséget, de az egész katonaság zsoldhátraléka jelentős maradt. Zrínyi 
György főkapitány 1575-ben, tiltakozásként kivonult katonáival a 
várból. 

1574—1578 között Süess tanítványa, Giovanni Arconato volt Kani
zsa építőmestere. A kerületi fizetőmester Philip Awer, majd Jacob 
Kuecher volt. A vár védelmét erősítette közvetve az 1574:13. cikkely. 
Előírta a Kanizsa környéki és a Zala megyei kisebb várak katonai 
megerősítését is. 

Bár 1577 márciusában villámcsapás következtében felrobbant a pus
kaporos torony, az építkezés nem szakadt meg. Ferabosco 1577 j ú 
liusában azt jelentette, hogy három föld—fa bástya elkészült. Ebben 
az évben a Haditanács rendkívüli ülésén szóba került Kanizsa. Elég
telennek minősítették a palánkok állapotát és az őrség ellátását. Ha
tározatot hoztak az építkezésekről. Kiskomárom vára munkáira a ka
nizsai pénzből vettek el 6000 forintot. Ottavio Baldigarát Egerbe irá
nyították, helyére Bernardo Magnót állították. Fő feladata Arconato 
betanítása volt, ezt követően pedig a munka másodhavonkénti ellen
őrzése. 

1578-ra nagyjából kiépült a palánk-védőöv. Ezt követte a kötőgátak 
befejezése, a vár körülárkolása, contrascarpa építése. Az 1578. évi or
szággyűlés megerősítette korábbi határozatát a munka elosztásáról, 
továbbá 28. cikkelyében a kanizsai építkezésekhez bizottság kiküldését 
javasolta. 

Az 1580-as évekből több kisebb itáliai mester nevét ismerjük. Ar 
conato sikkasztásba bonyolódott, emiatt Zrínyi György feljelentése 
alapján 1584-ben bebörtönözték. Ismerjük ennek az évnek az építési 
költségeit is: 4671 forint 57 denár.37 A teljes építkezés 1587-ben feje
ződött be, 1600-ban, török kézre jutva, vilayet székhely lett Kanizsa. 

Az ország három részre szakadása után Kassa (Košice) volt Izabella 
és János Zsigmond székhelye. A pozsonyi országgyűlésen alkotott 
1552:44. cikkely azonban már arra kérte a királyt, hogy tartson tör-

36 Takáts Sándor adatát idézi Müiler Veronika: Thúry György kanizsai kapitánysága». 
É.n.h.n. (Zalaegerszeg, 1972.) 40. o. 

37 Pataki: i. m. 112. o. 
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vényszéket Kassán 28 vármegye részére. Ugyanezt indítványozta az 
1554:16. cikkely is. 

Kassa a második vonalban feküdt, Eger mögött. A XIV. századi pa
lánk köré a XV. század elején tornyos védőöv, a század végén rondel-
lás övezet épült. A XVI. század közepétől a rondellák helyére új-
olasz bástyák építését kezdeményezték. A munkát 1553—1556 között 
Feiice da Pisa irányította. Feladata volt még néhány környező vár 
felügyelete, javítása is. 40 forint évi fizetést kapott, valamint tavasz
tól őszig havi 12 forint 80 dénár munkadíjat és útiköltséget.38 Mind
ezt a pozsonyi magyar kamara utalta ki. 

Az 1557. évi várvizsgálat során megállapították, hogy a védő gya
logság zsoldot nem kapott, búzája romlott. A védőművek állapota 
elégtelen, megerősítésük sürgős. 

Az 1557. évi országgyűlés 6. cikkelye Szepes, Sáros, Abaúj, Ung 
Zemplén és Torna vármegyék jobbágyait rendelte Kassához. A város 
ekkor Erdély felé határszélen volt. 1558-ban a János Zsigmond párt
ján álló tokaji vár csapatai Kassa környékét dúlták. 

1559-ben Ferdinánd hét várat nevezett igen fontosnak,39 köztük 
Kassát. Az ekkori országgyűlés 36. cikkelye elrendelte, hogy Kassa 
erődítését saját jobbágyai végezzék. Rajtuk kívül csak Sáros vár
megye jobbágyait küldte ide. Ez a döntés nem állt összhangban a ki
rályi helyzetmegítéléssel, miután az addiginál lényegesen kisebb erőt 
hagyott a munkálatokra. Az 1567:17. cikkely hasonlóképp intézkedett. 
De a kerületi főkapitány, többre értékelve a veszélyt, élelmiszert 
gyűjtött be Szepes, Zemplén, Sáros, Abaúj, Ung és Torna vármegyék
ből. A bizonyára folytatódó építkezésekről csak azt tudjuk, hogy Ot-
tavio Baldigara járt Kassán. 

A további országgyűléseken már előtérbe került Kassa erősítése. 
Valamennyi ülésszakon foglalkoztak vele, de csak Sáros vármegyét 
rendelték ide, valamint Eperjes, Lőcse, Szeben és Bártfa munkáihoz. 
Az 1570-es években Kassán székelt Rueber főkapitány. Katonái java
részt németek voltak, a helyőrséget a szepesi kamara fizette. 1577-
ben a Haditanács elrendelte a falak javítását.40 1578-tól folytatták a 
harmadik védőöv kiépítését, amely előművekkel biztosította a belső 
ketőt. 1583-ban járt itt tanácsadóként Ottavio Baldigara. 

1570-ben nagy lelkesedéssel kezdték meg Kalló építését. A törökök 
ezt katonai erővel sem tudták megakadályozni, és mint Szokoli Musz-
tafa budai pasa panaszolta 1574-ben, több mint 100 falut szereztek 
vissza a vár felépítése után a magyarok.41 Ekkor kitűnő kapitánya volt 
a várnak, Prépostváry Bálint. A következő évben tiltakozott a szul
tán is, követelve Kalló lerontását, eredménytelenül. 

38 Viszonyítási a l a p k é n t emlí t jük meg, hogy az 1553. évi soproni országgyűlés 16. c ik
ke lye megha t á roz t a a lovas k a t o n á k zsoldját , ame ly h a v o n k é n t h á r o m m a g y a r forint , míg a 
gyalogosoké ké t forint . — 1550-ben szabá lyoz ták a k i rá ly i v á r a k élelmiszer á ra i t . Egy pint 
bo r á r a 8 denár , egy p in t söré 2 denár , egy font h ú s másfél dená r , l t y ú k 4 denár , 1 köböl 
búza 60 denár , 1 köböl liszt 30 és 45 d e n á r stb. , Szendrei János: Végvára ink szerepe és fel
szerelése a XVI. és XVII. században . HK, 1888. 423. o. 

39 Szigetvár, Pápa , Győr , Léva, Zólyom, Eger, Kassa . 
40 Kassa had ikész le t e : 23 ágyú, 439 szakál las puska , 967 egyéb kézi lőfegyver, 757 m á 

zsa 28 font lőpor, 117 mázsa 2 font ólom, több tízezer golyó. 
41 Takáts Sándor: Rajzok . . . IV. k. 105. o. 
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Az 1574:5. cikkely Ung és Bereg vármegyét, továbbá a királyi dön
téstől függően Munkács tartozékait rendelte Kallóhoz. 

1577-ben a Haditanács Christoforo della Stella gondjaira bízta a 
munkálatokat, amelyek kiterjedtek a huszárvár javítására. Költségét 
2000 forintra becsülte.42 

Az 1578:27. cikkely Bereg és Ung vármegyét rendelte Kallóhoz. 
A megépült föld—fa védőöv hatszögű, óolasz bástyás volt. 

Kisvár da főként a magyar—erdélyi harcokban játszott szerepet, 
többször is gazdát cserélt. Az 1567:17. cikkely Szabolcs vármegyének 
a vár alá eső tartozékait rendelte erősítéséhez, és ezt később is meg
erősítették. 1570-ben Niccolo Angelini készített tervet a vár korsze
rűsítésére. Kivitelezésre csak 1580—1585 között került sor. A vár 
Kisvárday Mihályé volt. Ottavio Baldigara felügyelt a munkálatokra. 
Ezek során a XIV. századi vár körül emelt palánkot elbontották. A vár 
és a huszárvár összekapcsolásával fülesbástyás védőövet létesítettek, 
4 m szélességben, három, párhuzamosan leásott cölöpsor közé döngölt, 
rétegesen ágakkal, gerendákkal rögzített földfalakkal. A várat vizes
árok övezte. 

A Duna-vonalat védte Komárom vára (Komárno). Hadászati szerepe 
mellett politikai jelentőségű hely: a török—magyar követjárások fő 
állomása. Ehhez mérten magas létszámú őrség őrizte, pl. 1549-ben 
egy zászlóalj német gyalogság és 11 csajka naszádos. A vár korszerű
sítését 1544 táján kezdték, amikor a már említett Tornielli tábornok 
dolgozott itt. De a munkálatok vezetője nem ő, hanem Specie Casa 
volt. A várat földtöltéssel sáncolták körül • és nyugatról vizesárokkal 
szigetté képezték ki. A falazás 1547-ben még nem volt kész, amikor 
Francesco de Spazio megszemlélte a várat. Jelentését követően ha
tározták el a további építkezéseket. Alapjuk Pietro Ferabosco már 
1548 előtt kész modellje volt.43 A munkálatok44 során Bartolagi de 
Dalmacio nevét említik a források. Komárom építését a török fegy
verrel is zavarták, eredménytelenül. A vár költségeiből 1554—55 fo
lyamán Ausztria 32 000 forintot fedezett, az egész összeg 85 776 forint 
volt. Komárom jelentőségét Győr kiépítése sem szüntette meg. Az 
1556. és 1557. évi országgyűlés viszonylag kis erőket rendelt a várhoz, 
többnyire az úgyis odatartozó jobbágyokat. A védőöv, Ferabosco már 
említett elgondolása nyomán, a sziget formájához igazodott. Szabály
talan háromszög alaprajzú, két csúcsán fülesbástyás várat építettek, 
amelynek kötőgátjait piattaformák tagolták. Ferabosco jelentős ér
demeit az udvar is elismerte: Ferdinánd 1556 elején birodalmi lovaggá 

42 Kalló készlete 15 ágyú, 3613 golyó, 300 kartács, 116 szakállas puska, 10 870 golyó, 29 
puska volt. Ezen kívül 63 mázsa 15 font ágyúlőpor, 14 mázsa 50 font puskapor, 30 font gyúj
tópor, 7 mázsa ólom volt. 

43 Maggiorotti: Architette . . . II. k. 434, o. közli, hogy Ferabosco már 1544-től itt erő
dített. Lehet, hogy így történt, de az általunk ismert adatok inkább kétkedésre indítanak. 

44 Maggiorotti, és nyomán a hazai szerzők Adamo Gallo kapitány nevéhez fűzik az 
építkezéseket. Takáts Sándor az oklevelek alapos ismeretében úgy foglalt állást, hogy bár 
a kapitány kinevezése megtörtént, egy napig sem töltötte be tisztét (Rajzok . . . IV. k. 321. 
o.). Másrészt az általa idézett, a kapitánynak tulajdonítandó levelek német nyelvűek. (Ta
káts Gall Ádám néven ír róla.) Lényegében az sem bizonyos, hogy ez a kapitány olasz 
volt-e? Személyével egyelőre nem is foglalkozunk. 
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ütötte. Fizetését felemelte 24 rénes forintra, és ezt az udvari kamara 
folyósította neki. 

Valószínűleg ellenőrizte a munkálatokat á kerületi superintendens, 
Francesco Benigno is. A komáromi építkezések támogatása érdekében 
az 1563:2. cikkely utasította a Csallóköz lakosait, hogy tűzifát és erő
dítésre alkalmas fát szolgáltassanak Komárom (és Győr) építéséhez. 
A munka újabb szakaszában az ellenőrzést Ferabosco végezte, super-
intendensi kinevezése után. 1565 körül úgy tűnt, hogy a vár szűk, és 
elhatározták megnagyobbítását. Továbbra is csekély erőket foglalkoz
tattak: az 1567:17. cikkely csak a vármegye munkáit rendelte ide. 

Korponán (Krupina) volt építési irnok Giovanni Magno, Bernardo 
Magno fia. 1577-ben a város romos volt, de Bozók szomszédságára 
tekintettel a Haditanács fölöslegesnek látta újjáépíteni, ellentétben az 
országgyűlési szándékkal. Javítását ellenben tervbe vette.45 

Légrád (Legrad) Zrínyi György horvát bán vára volt. 1567-től va
lamennyi országgyűlés foglalkozott építésével és úgy határozott, hogy 
Zrínyi Zala, Vas és Somogy megyei, továbbá muraközi birtokainak 
munkáit osztja Légrádhoz. 1571-ben Bernardo Magno dolgozott itt, 
Franz Poppendorf superintendens felügyelt. Ebben az évben bizott
ság szemlélte meg a várat. Jelentése szerint az új vár „auf die 
ungarische Art", tehát fa—föld eljárással épült, kettős töltött pa
lánkkal és négy rondellával. 1576-ban már Magno feladata a vár 
megszemlélése. 

Léka (Lockenhaus) erődítéséről azt tudjuk, hogy 1555 körül itt dol
gozott Domonkos királyi építész.46 Részletekről nincs tudomásunk. 

Léván (Levice) 1554—1557 között Sigismondo de Pretta de Pisa 
„architectus regius" óolasz bástyát épített. 

Lippa (Lipa) Anjou-kori vára és 1510 után palánkkal övezett városa 
csak azután vált valamelyest jelentőssé, amikor az 1541. decemberi 
gyalui egyezség után Izabella ide helyezte át székhelyét. Fráter György 
és Ferdinánd egyezsége értelmében 1551 júliusában Báthory András 
felső-magyarországi főkapitány vette át a várat. Ezután Sigismondo de 
Pretta de Pisa királyi építész szemlélte meg a várat. Az uralkodó elé 
terjesztett jelentésében úgy jellemzi azt, hogy az magyar módon 
(vagyis palánkkal) épült, igen alkalmatlan helyen. Még ez év őszén 
Ulema pasa elfoglalta a várat, novemberben viszont az erdélyiek 
vették be, négy heti ostrom árán. Lippa, Becskerek, Becse és több 
más vár fölé rendelte a király Giovanni Battista Castaldo tábornokot, 
Lippa kapitányává kinevezte a spanyol Bernardo Aldanát. E vár erő
sítésével Castaldo megbízta Alessandro Cavolini di Urbino hadmér
nököt. Sok idő nem maradt erre, mert 1552 nyarán Ahmed pasa csa
patai elől Áldana harc nélkül kiürítette az óolasz bástyákkal heve
nyészve erősített várat. 

Magyaróvár középkori eredetű vára a hadászati főirányban védett. 

45 Korpona készlete 12 ágyú, 90 szakállas puska, 28 mázsa lőpor volt. 
46 Róla Pataki Vidor feltételezte, hogy azonos Domenico de Bononia királyi építésszel 

(I. m. 109. o.). Maggiorotti — hivatkozás nélkül — már de Bononiát azonosította de Bolog
nával (Architette . . . II. k. 433. o.). 
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Korszerűsítését 1545 után megszemlélte Francesco de Pozzo. A várat 
és a várost óolasz bástyás, szabálytalan alaprajzú védőövvel vették 
körül. 1553-ban itt dolgozott Francesco Benigno, 1554-ben az udvari 
építész Antonio de Spazio. 

Munkács (Mukacsevo) várát Schwendi Lázár foglalta el az Er
dély-párti Bebek Györgytől, több kísérlet után, 1567-ben. Az ország
gyűlés rögtön határozott a vár korszerűsítéséről: az 1567:17. cikkely 
ide rendelte Ugocsa és Bereg vármegyét, a munkálatokat 1569-ig 
Simone de Milano vezette. Az 1569:19. cikkely Ung és Bereg vár
megyéket rendelte a várhoz, ezt utoljára az 1575. évi országgyűlés 
erősítette meg. A vár királyi helyőrsége 1570 körül száz fő alatt 
volt. 

1572-ben Andrea Salvagno volt az építőmester. 1573-tól Mágócsy 
Gáspár vásárolta meg a várat. 1577-ben kötelezettséget vállalt arra, 
hogy királyi építőmester terve szerint dolgoztat, a király ennek fejé
ben megígérte a költségek megtérítését. A kivitelezésben Ottavio 
Baldigara adott ugyan tanácsokat, de az 1577. évi haditanácsi ülés már 
kimondta, hogy Egerből nem lehet őt elvonni. A továbbiakról csak 
azt tudjuk, hogy 1589-ben bizottság ellenőrizte a vár ügyeit. 

Murakeresztúr erősítéséről annyit tudunk, hogy 1571-ben Poppen-
dorf superintendens ide küldte Kanizsáról Martino Secco építőmestert. 
Ö 1572—79 között tevékenykedett itt. 

Murány (Murán) vára 1543-ban még magánkézben, János Zsigmond 
pártján volt. De már az 1555. évi pozsonyi országgyűlés 17. cikkelye 
azt említi meg, hogy fenntartásáról és megerősítéséről a király gon
doskodik. Tudjuk, hogy 1557 előtt Specie Casa felügyelt a murányi 
munkálatokra is, miután ezekről 1553-ban neki tett részletes jelentést 
de Pretta de Pisa. Nevükhöz reneszánsz épületeket fűzhetünk. 1566-
ban a vár építésére 1100 forintot irányoztak elő. 

Nagybánya (Baia Mare) vára főként az erdélyi—magyar háború
ban játszott szerepet. Erősítése 1550—1552 között, majd 1556-ban 
Felice da Pisa felügyelete alatt történt. Ekkor erdélyi kézre jutott a 
vár, amelyet 1567-ig váltakozva birtokoltak, míg Schwendi végleg 
el nem foglalta. Közelebbi építési adat nem áll rendelkezésünkre. 

Nagyszombat (Trnava) egy időben helyt adott az országgyűlésnek is, 
eléggé távol esvén a harcok színhelyétől. Az erődítés kötőgátjait négy
zetes tornyokkal tagolták, a falakat belülről földsánc erősítette. 1553-
tól itáliai mesterek kapcsolódtak a korszerűsítési munkába, mint Pietro 
Conti, Francesco de Pozzo, Gianbattista Rosso, Pietro de Spazio. 1556-
ban Pietro Ferabosco megszemlélte a várat, mérlegelve az építkezés 
kilátásait. Egyéb adatunk nincsen. 

Palota 1559-től királyi vár volt .Ide rendelték Fejér vármegye mun
káit 1567-től kezdődően. 1572-ben itt dolgozott Giuseppe Civital. A kö
zépkori, téglalap alaprajzú, saroktornyos várkastélyt már 1559—1569 
között rondellás védőövvel vették körül, amelyben Thury György 
várkapitány szerzett érdemeket. Parancsnoksága alatt, 1566-ban ost
romot állt a vár. Civital tevékenységét azért nem tudjuk biztosan 
épülethez kötni, mert a lényeges, feltárással is tisztázott védőművek 
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már Turcho 1569. évi felmérésen szerepeltek, valószínűleg Thury épít
kezései eredményeképpen. A várat 1593-ban foglalták el a törökök. 

Pápa vára és városa, ahogy ezt Martonfalvy Imre 1543-ra vonat
kozóan írja, palánkvár volt, amelyet legnagyobbrészt ő emeltetett és 
erősített. A várat három, a hozzá kapcsolódó települést öt föld—fa 
építésű rondella védte, belül földtöltéssel, kívül vizesárokkal. Az ilyen
formán megerősített várat jelölték a dunántúli főkapitányság szék
helyéül. 1549-ben a király elengedte a város adóját, hogy biztosítsa 
az állandó karbantartás költségeit. 1553-ban Francesco Benigno nevét 
említik az itt dolgozó építészekéi között. 

Az 1556. évi országgyűlés 4. cikkelye arra kérte az uralkodót, hogy 
az Ausztriának elzálogosított magyar várak tartozékait hasznosíthas
sák Pápa építésénél. Ugyanekkor cseh munkások alkalmazását kérték. 
A 9. cikkely, amelyet 1557-ben megerősítettek, rögzítette, hogy Sop
ron, Veszprém és Vas vármegye urai és nemesei saját zsebükből fél
fél forintot adjanak Pápa megerősítésére. Az 1559:32. cikkely Sopron, 
Vas vármegyék és Veszprém megmaradt részeinek jobbágyait rendelte 
ki a legfontosabbnak nevezett dunántúli véghely munkáira. Egy Bécs
ben őrzött egykorú térkép felirata szerint kb. 1560—1566 között Thury 
György és Bernardo Magno vezette az építkezést. Más adat szerint 
Pietro Ferabosco ellenőrizte ezt. Az 1567:17. cikkely Vas és Sopron 
vármegyék munkáit ismét Pápához rendelte, voltaképpen Kanizsa ro
vására. Mindennek dacára Pápa továbbra is palánkvár maradt, de 
kiválóan teljesítette védelmi feladatát. 1569-től szintén a fenti vár
megyék (Vas vármegyéből kivéve Zrínyi György birtokait) végezték 
a munkát, amelyet Süess Orbán, a főkapitányság főfelügyelője és el
lenőre személyesen irányított (Győr, Komárom, Veszprém, Palota, Ti
hany, Németújvár, Csesznek, Pannonhalma munkái mellett). 1573-
ban Bernardo Magnót is superintendenssé nevezték ki. Ő feltehetően 
1574-ben Pápán volt. Az 1577-es tanácskozáson megemlítették a vá
rat.47 Az 1578:27. cikkely szerint egész Sopron vármegye Pápának 
dolgozott. 

A Duna vonalát, egészen pontosan a Buda visszafoglalására indított 
ostromot biztosította Pest városának hevenyészett erősítése, amelyet 
Giovanni Maria de Specie Casa végzett el 1540—1541 folyamán. Való
színűleg neki tulajdonítható három, metszeteken ábrázolt óolasz bás
tya a pesti várfalon. Amikor 1541 tavaszán a törökök — Izabella ja
vára — megpróbálkoztak a város elfoglalásával, az olasz mester — 
egyúttal naszádos kapitány és városparancsnok — visszaverte a tá
madást. A német hadjárat kudarca után azonban Pest török kézre 
került. 

A Komárom—Győr—Magyaróvár rendszer mögött, inkább a királyi 
rezidencia létrehozása, mint védelmi tartalék képzése céljából épít
keztek a pozsonyi (Bratislava) váron. 1532—1547 között dolgozott itt 
Specie Casa „magister et prefectus edificiorum in regno Hungária". 
1540 körül itt tartózkodott Francesco de Spazio, akit 1547-ben vár-

47 Pápa készlete 14 ágyú, 185 szakállas puska, 6 orgona és 45 mázsa lőpor volt. 
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vizsgálatot tartott, 1550-től Pietro Ferabosco is Pozsonyban tevékeny
kedett, kezdetben szobrászként. 1552—1563 között a várat reneszánsz 
palotává alakították át. Pozsony az ország első városa: rendszeresen itt 
ülésezett az országgyűlés, 1554-től kezdve itt tartották a törvény
székeket a Dunán inneni és túli vármegyék számára. Katonai jelen
tősége talán csak jelképes: az 1556. évi országgyűlés még a vár 
jobbágyait is Győr, valamint Komárom váraihoz rendelte. Ugyanígy 
járt el az 1557. évi országgyűlés is. 

A közreműködő számos itáliai mester közül Ferabosco emelkedett 
ki: jeleskedett a belső tér építésében, de ő tervezte a vízvezetéket, 
továbbá a nagy hajóhidat. Mellette és részben alatta olyan építészek 
dolgoztak, mint Giovanni de Spazio, Donato Grazioli. A kisebb épí
tészek között említik a források Giulio Licinio, Ulisse Macciolini, 
Francesco di Giorgio nevét. Munkájukat közelebbről nem határoz
hatjuk meg. 

1563-ban Pozsonyba osztották Cesare Baldigarát, aki a várkápolna 
fafaragásait készítette. 1565-ben Miksa a királyi palota helyreállítá
sával bízta meg Feraboscot. Ez az épület nem jutott hadi szerephez. 
A XVII—XVIII. században barokk stílusban átépítették. 

A középkori sárosi (Velký Šariš) erődítéséért Felice da Pisa kapott 
fizetést a bécsi udvari kamarától, 1550—1552 között. 1556-ban ellen
őrizte a várat. Sáros védőműveinek metszetei és mai maradványai 
egyaránt középkori tornyos építésről tanúskodnak, Pisa munkája ezek 
szerint nem lehetett számottevő. 

Sárospatak Perényi Gábor tulajdona volt. Az 1559:24. és az 1567: 
17. cikkely Zemplén vármegyét rendelte a vár korszerűsítéséhez. Ve
zető mestere Alessandro da Vedano „magister muratorium regius", 
aki ] 560-ban — szolgálatai fejében — házat, szőlőt és nemességet ka
pott Sárospatakon. Itt is lakott 1582-ben bekövetkezett haláláig. Tény
kedéséhez óolasz bástyás védőöv építése fűződik. 

Sárvár Nádasdy Tamás birtoka volt. Palánkja átépítésére az 1559: 
30. cikkely a nádor fekvő jószágait rendelte. Egy 1560-as levél írója, 
Antonio Palladio említi sárvári tevékenységét. Ezekben az években 
reneszánsz várkastély épült fel. 1589-től dolgozott Sárvárott Donato 
Grazioli. Ekkor kezdődött a palánk felváltása kőfallal, nyújtott öt
szög alaprajzú, óolasz bástyás rendszerben. Kaputorony, ágyútorony 
épült. A várat falazott árok övezte. 1615-ig húzódott a munka, a vár 
azonban kívül maradt a harcokon. 

Surány (Šurany) vára a Nyitra folyó partján épült. 1586—1589 kö
zött Bernardo Magno javítgatta. 1567-től kezdve valamennyi ország
gyűlés intézkedett erősítéséről. 1577-ben Surányban lakott Forgách 
Simon főkapitány. Egyéb adatunk nincs. 

A kis Szarvaskő Eger elővára volt, Kapi Sándor tulajdona. 1583-
ban Christoforo della Stella építgette. 

Szatmár (Satu Mare) vára az erdélyi harcokban kezdett szerepelni. 
1565-ben Schwendi Lázár helyezte védhető állapotba a várat, amely 
ezután sikerrel állta az erdélyi—török ostromot. Az 1567:17. cikkely 
Szatmár vármegye munkáit, egy járás kivételével, valamint Közép-
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Szolnok vármegyét rendelte a vár építéséhez. 1569-ben bevonták a 
munkába Ugocsa vármegyét is. Giulio Baldigara készített építési ter
vet. Elgondolása centrális elrendezésű, ötszög alaprajzú, körülárkolt 
fülesbástyás vár volt. 1569 után részt vett a munkában Cesare Bal
digara is, míg Ottavio Baldigara tanácsaival segített. 

A Haditanács véleménye szerint 1577-ben Szatmár volt a legjobb és 
legtökéletesebb hely csaknem egész Felső-Magyarországon. Mindösz-
sze az árok falazása, a bástya-lőkamrák tágítása volt hátra. E célból 
6 év alatt évi 4000 forintot ajánlott a Haditanács, és itt tervezte a 
hadiszertár létesítését is.48 1577-ben Szatmáron ténykedett Antonie 
Voltolino. Az 1578:27. cikkely Ugocsa vármegyét, valamint Szatmár 
vármegyének három járását rendelte a vár építésére. 

1578-ban Szatmáron dolgozott Paolo Cattaneo is. 
Eger hős védelme után került előtérbe Szendrő vára. Kapitánya 

1573-ig az Egerben híressé vált Zolthay István volt. Az 1559:21. cik
kely Abaújvár és Torna, az 1567:17. cikkely ezenkívül Szepes vár
megyét rendelte a munkához. Tervezője, egy Bécsben őrzött térkép 
szerint, Niccolo Angelini lehetett. 1568-ban itt működött Bartolomeo 
da Ponte „magister murarius". 

Az 1569:19. cikkely megerősítette a korábbi végzéseket. 1568—1571 
között Martino Secco „architectus murariorum" vezette az építkezést, 
és 1571-ig unokaöccse, Gianbattista Seeeo „murator regius" volt az 
alkapitány. Szendrő katonaságát a szepesi kamara fizette. 

1572-ben Szendrőn volt beosztott építész Girolamo Lurago, 1574-
ben Francesco és Armando Gera mesterek működtek közre. 

1577-ben a Haditanács az építkezést Johannes Planken főhadiszer-
tárnok-helyettesre, távollétében Domingo Carogióra bízta/'9 A Hadi
tanács utasítása szerint a régi várat el kell bontani, helyette foly
tatni kell a megkezdett építkezéseket, különösen a régi várat az új
jal összekapcsoló bástyákét, amelyre külön 6000 forintot irányoztak 
elő, valamint egy nyárra a környező várak munkáit. 

Az 1578:27. cikkely Abaújvár, Torna, Szepes és Sáros vármegyé
ket, továbbá Eperjes, Lőcse, Szeben és Bártfa munkáit rendelte 
Szendrőhöz. Az építkezést 1590-ig Christoforo della Stella vezette. 

A török haderő két útvonalon közelíthette meg leginkább Bécset: a 
legkedvezőbb feltételeket — ám így a leghevesebb ellenállást — a 
Duna vonala kínálta. A másik, kerülő út a Dráva mentén vezetett. Ez 
utóbbi vonalon Szigetvár képezte az első komoly akadályt, egyúttal 
védelmezte Zala, Somogy vármegyét és Tolna, Baranya néhány járá
sát. Fontos helyzete miatt többször került a török támadások közép
pontjába. A XV. század elején épült lakótornyos vár az Enyingi Török 
család tulajdonából 1543-ban került Ferdinándhoz. Szigetvár mind 
falait, mind őrségét tekintve erősítésre szorult. Már az 1546:44. cik-

48 Sza tmár készlete 26 ágyú, 7665 golyóval , 548 kézi lőfegyver, több m i n t 50 000 golyó
val , 580 mázsa 14 font lőpor és ólom volt. 

49 Szendrő hadikész le te 12 ágyú és 4376 golyó, 169 szakál las puska , 4049 kézi lőfegyver
hez való golyó, 54 pisztoly, 33 p u s k a volt, va lamin t 104 mázsa 17 font lőpor, 25 mázsa 79 font 
ólom. 
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kely kérte a királyt, hogy gondoskodjék róla. A tényleges munka 
leginkább magyar nevekhez fűződött. Tahy Ferenc, Kerecsényi László, 
Horváth Márk kapitánysága idején olyan bástyás, föld—fa építkezé
sekről tudunk, amelyek után a védőművek magyar építőik nevét tar
tották fenn. A külföldiek közül Istvánffy krónikája említi Panca olasz 
mestert, aki nyilván beosztott építészként dolgozhatott Szigetvárott. 
Az építkezések során a középkori vármag mellé külső várat, távolabb 
pedig az ún. Óvárost építették. Egy bástya kivételével valamennyi 
védőmű föld—fa építésű volt. Szigetvár 1556. évi sikeres védelme so
rán előtűntek a vár hiányosságai is. Az egy védelmi rendszert alkotó 
belső, külső vár és az Óváros erődítésére jelentős erőket összponto
sítottak. A terveket Paolo de Mirandola készítette, kivitelezésük 1558 
októberében kezdődött. Az országgyűlés 1559:20. cikkelye a vár tar
tozékaira utalta a munka támogatását, de számottevő segítséget nyúj
tott Zrínyi Miklós dunántúli főkapitány, egyúttal Szigetvár kapitánya 
is. Mirandola két évet dolgozott Szigetváron. Nevéhez fűződik a belső 
vár bástyájának falazása. Feltehetően több, korábbi, hevenyészett vé
dőművet elbontott és a helyettük épült új bástyák is csak föld—fa 
módszerrel, óolasz rendszerben épültek. Mirandola építészei között ta
láljuk Giacomo Voltolino és Girolamo Delurac Bécsben tanult meste
reket. Tanácsokat adott Ottavio Baldigara is, valamint Pietro Fera-
bosco. Francesco Benigno, Győr és Komárom superintendense ellen
őrizte a munkát. Mellettük a vár magyar kapitányairól sem szabad 
megfeledkeznünk. 

A munkálatok Mirandola távozása után is folytatódtak. Ekkor épült 
meg az Újváros. 1564-ben Perneszi Pál vezetésével titkos vizsgálatot 
folytattak itt. 

Szigetvár évi szükségleteit 60 000 forintra becsülték, de 1566 folya
mán pl. Zrínyi a királyi adóból csupán 8048 forint 32 dénárt tudott 
behajtani.50 Ezen kívül saját kölcsöne kamatát, 2000 forintot kapott 
az v udvartól. Zrínyi a nehézségek láttán rövid időre leköszönt a vár 
kapitányságáról. A további korszerűsítésre sem mód, sem idő nem 
volt, és a vár hős védelem után elesett. 

1550-ben a török kívánt várat építeni Szolnokon, és ennek érde
kében kellő mennyiségű építőanyagot halmozott fel. A Helytartótanács 
Salm Miklós generális kapitányt bízta meg az építkezés megakadá
lyozásával. A tábornok és több várkapitány (Dobó István, Zay Ferenc, 
Bernardo Áldana, Bebek György, Losonczy István alföldi főkapitány) 
jelentős német, magyar haderővel és a tiszántúli megyék nemesi fel
kelőivel meglepték a törököt, majd az elfoglalt építőanyaggal maguk 
kezdtek várépítéshez. Mintegy 5—600 ember dolgozott állandóan. Az 
említett csapatok fedezték őket, elhárítva a török zavaró tevékeny
ségét. Közreműködött az építkezésben a királyi haderő — főként 
csehekből és morvákból álló — „Schantzknecht" alakulata, valamint 
számos német, magyar és cseh földmunkás. Egerből Dedig itáliai mes
tereket és szakmunkásokat vezényeltek ide. 1551-ben másfél hónapig 

50 Acsády i. m.: 250—251. o. 
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építkezett Szolnokon Specie Casa, néhány napot Giacomo Buselio 
pallér, huzamosabb ideig Bernardo Gabellio építőmester. A Zagyva és 
a Tisza folyók szigetére és a város köré föld—fa erődítést emeltek, a 
metszetek tanúsága szerint rondellákkal erősítve. Tapasztalataikat ösz-
szegezi a szolnoki kapitányok számára 1551-ben leküldött károlyi inst
rukció, amely előírta a katonák, lovasok és gyalogosok erődítési ki 
képzését. 

Sajnos, az újonnan felépült várat a török haderő 1552-ben, az őrség 
árulása következtében elfoglalta. 

Fontos feladatot látott el az első vonalban Tata vára, amely több
ször is gazdát cserélt. A négy saroktornyos középkori királyi várkas
tély körül részben hevenyészett védőövet építettek. 1569 előtt dolgo
zott rajta Giuseppe Civital, és neki tulajdoníthatjuk a Giulio Turcho 
felmérésén ábrázolt óolasz bástyát. 1568—1570 között itt dolgozott 
Bartolomeo da Ponte. 1572—1577 között Zamaria Ferrando de Specie 
Casa volt a vár kapitánya, aki valószínűleg javításokat végzett rajta. 
Ekkortájt Paolo de Roma volt Tata állandó építőmestere. 

Süess Orbán javaslatára a várkastély körül óolasz bástyával és 
rondellával védett, négyszög alaprajzú várat építettek. A rondella pa
lánkból, a többi védőmű kőből készült. 1574-ben Bernardo Magno 
superintendens ellenőrizte a miunkála tokát. 1581—1585 között Tatán 
dolgozott Donato Grazioli.51 

A Temes-vidék kulcsa, az alföldi főkapitányság székhelye, Temesvár 
(Timisoara) volt. Anjou-kori lakótornyos magját a XV. század elején 
Filippo Scolari, a XV. század közepén Paolo Santini erősítette. A XVI. 
század közepére egymáshoz kapcsolódó két négyszög alkotta a várat, 
palánkkal, kőfallal és rondellákkal. A várost a Kis- és Nagypalánk 
védte. Buda eleste után a Temes-vidék várai Izabella pártján marad
tak. Fölöttük Petrovich Péter rendelkezett, aki csak 1551 nyarán adta 
át Déva, Lippa, Sólymos, Temesvár, Karánsebes, Becse, Becskerek vá
rait Ferdinánd főkapitányának. 

Temesvár korszerűsítése már ezt megelőzően is szóba került. 1548-
ban itt. dolgozott Martino de Spazio és Francesco Puteo. 1551-ben 
Castaldo adott 1000 forintot a vár megerősítésére, amelyről Sigis-
mondo de Pretta de Pisa adott jelentést. Losonczy István várkapitány 
és főkapitány irányítása, Spazio tanácsadása mellett az építkezés dön
tően a Nagypalánkra terjedt ki, ahol szárazárok, fedett út, contra-
scarpa, baluard és egy újolasz rendszerű piattaforma épült. 1551 ok
tóberében Mehemed ruméliai beglerbég fogta ostrom alá a várat, de 
a Losonczy vezette őrség sikerrel állt ellen. 

Üj támadástól tartva Ferdinánd mérnököt küldött Temesvár meg
szemlélésére. Andrea de Treviso „supremus magister supra caeteros 
magistros ac lapicides in Transilvania" személyében.52 Temesvár erő
dítésére a simándi particularis congregatio keretében hét vármegye 

51 Tata készlete 34 ágyú, 52 szakállas puska, 64 puska, 50 mázsa lőpor, 22 mázsa puska
lőpor, 2 mázsa ólom volt. 

52 Kívüle számosan jártak Erdélyben és így talán Temesvárott, pl. Antonio da Bufalo 
„in toto regno Transylvaniae Majestatis Suae Sacratissimae architectus", „Baumeister in 
Siebenbürgen", továbbá Simone de Pozzo, Antonio de Spazio, Zuan de Roveredo. 
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ajánlott fel külön hozzájárulást, a rendes adó minden forintja után 
15 denár értékben. De ez sem pótolta a hivatalosan kiutalt pénzössze
get, amelyet Áldana lippai parancsnok elsikkasztott. Temesvár építé
sére nem maradt sok idő, mert 1552 nyarán, heves harc után, török 
kézre került. Ezután vilayet központ lett. 

Tokaj árpádkori lakótornyos vára a Bodrog és Tisza folyók szigetén 
állt. 1545 után járt itt Francesco de Pozzo. Ezt követően 1553—1556 
között hozzákezdtek a vár korszerűsítéséhez, Francesco de Candin és-
Tartaria von Laibach vezetésével, de Pozzo ellenőrzése alatt. Föld—fa 
eljárással, rondellákkal erősítették a várat. Ezután Tokaj erdélyi kézre 
került, akik 1561 elején építgették. Schwendi 1565 februárjában visz-
szafoglalta a várat, és azt egy év múlva az erdélyi—török csapatok 
nem tudták bevenni. 

Az 1567:17. cikkely Szabolcs vármegye két járását rendelte Tokaj
hoz, de építési részletről nem tudunk. 

Az 1569:19. cikkely úgy rendelkezett, hogy a két járás Debrecen 
városával, továbbá Zemplén vármegye — a kisvárdai jószágok kivé
telével — Tokajhoz dolgozzék. Ezt megerősítette az összes többi ha
tározat is. 1572 előtt itt dolgozott Andrea Salvagno. 1573—1577 között 
Ottavio Baldigara adott tanácsokat. Az 1577. évi tanácskozás megálla
pította, hogy — a már említett bástyás-rondellás védőövön — az 
elkezdett bástya javítását folytatni kell, a kötőgátak közül elsőként a 
Bodrog folyó felé esőt kell megmunkálni. Előírták még egy bástya 
építését, amelyhez 10 000 forintot ütemeztek be. Az építkezés veze
tőjéül Christoforo della Stellát jelölték, továbbá Anton Huettent.53 

1580 után a tokaji építkezésekre Egerből felügyelt Paolo Cattaneo, 
aki 1584-től már a főkapitányság főépítőmestere volt. Fizetése ekkor 
havi 30 forint volt, ezen kívül kapott napidíjat és két személyre költ
ségtérítést. 

Határvár volt a Vág bal partján már a tatárjárás előtt Trencsén 
(Trenčín). Jóllehet nem fenyegette támadás a fontos kereskedelmi
közlekedési útvonal biztosítása indokolhatta a lakótornyos vár és a 
hozzáépült reneszánsz palota megerősítését. 1546-ban az uralkodó el
engedte a város adóját, hogy az falait építhesse. A magánkézben levő 
vár csak 1549-ben került királyi tulajdonba. Ezután dolgozta ki a kor
szerűsítés terveit Ambrogio Brasco „murator et artifex architectoni-
cus". A munkálatok folyamatosan tartottak.54 1559-ben Flórián Antal 
elkészítette a vár átépítésének modelljét és bemutatta azt a nyitrai 
püspöknek. 1559—1566 között és 1569-ben Trencsénben dolgozott 
Giulio Baldigara, 1565-ben Martino Remiglio. 1580—1582 között Fe-
rabosco vizsgálta felül a munkálatokat.55 

Várad (Oradea) árpádkori előzményekre visszanyúló, négyszögletes 
alaprajzú vára az ország három részre szakadása után János Zsig— 

53 Tokaj készlete 26 ágyú 12 473 golyóval, 287 szakállas puska, 48 egyéb lőfegyver csak
nem százezer golyóval. Ólomgolyó, és sörét 48 mázsa 74 font, lőpor 251 mázsa 58 font. 

54 Ezzel kapcsolatban tanúsítják az 1557-es adatok, hogy Ortsehacher Kristóf várkapi
tány hírhedt pénzkezelést folytatott. 

55 Trencsén készlete 1577-ben csak néhány ágyú és golyó volt. 
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JELMAGYARÁZAT 

1= 1541-1555 
2 = 1556-1568 
3= 1569-1592 
I. teljes, új építés 
II. teljes kiegészítés 
III. részleges korszerűsítés 
IV.' kisebb javítás 

/ \ 
• ^ v j 

5. Az itáliai mesterek által erősített várak, 

mondhoz került. 1542-ben itt tartották a tiszántúli vármegyék rész
leges gyűlését. A bécsi udvar többször nyújtott műszaki segítséget a 
vár kiépítéséhez, még a század második felében is. 1547-ben Francesco 
da Spazio megszemlélte Váradot. Részletesebb adatunk azonban nincs. 

Fráter György és Ferdinánd kiegyezése után Várad királyi őrséget 
kapott. Temesvár török kézre jutását követően az alföldi főkapitány-
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HATÁROK 1576-ban. 

^ —''<*~S "• Királyi Magyarország 
Erdély 

Sáros • X . ' ^ . - , "'•..••'*'"••• Török Birodalom 
1,2-IV. V 

f N
N ,— Főkapitányság 

Kassa ' V 
'V'-.. • 1,2-111. 'V'-.. 

3-11. Munkács \ X 
Szendro Sárospatak -

•2,3-111/ 
2,3-111. 

• ! ^ " \ 
2-III.» 3-I. 

Sárospatak -
•2,3-111/ 

/ Huszt \ / Huszt \ 
\ •1-IV 

(~%J Kisvárda V Jièi3^_y 
Eger ) 

JJoka] » 3 - 1 . 

1,2,3-11. r 2,3-ir. • „ , , ^ Kállo ^ os \ , X 
/ • 3-IV. 

ff. Ar. 
Szatmar 

. ^ " \ 3 - l . . 

~~^N »Nagy banya 
^ . V - ^ 1,2-IV. S 

az egyes időszakokban végzett munka minősítésével 

ság székhelye lett. 1554-ben a váradi püspök egyúttal alföldi főkapi
tány is, 1557-től Várad ismét a fejedelemé. 

Veszprém vára nem tartozott a fontosabb véghelyek közé. 1549-
ben például 32 lovas és 200 hajdú fizetett őrsége volt. Ennek és 
középkori, gyenge falainak köszönhető, hogy többször is gazdát 
cserélt. 
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Először az 1567:17 cikkely intézekedett arról, hogy a vármegye és a 
szomszédos hódoltság alattvalói a várhoz dolgozzanak. Megerősítette 
ezt a többi országgyűlés is. 1570 körül nagy hírű kapitánya volt a 
veszprémi várnak: Zamaria Ferrando de Specie Casa, a korábban 
említett Giovanni Maria fia. Ez idő tájt dolgozott itt Bartolomeo da 
Ponte, 1572-ben pedig Giuseppe Civital. Közelebbről nem tudjuk rész
letezni munkájukat. 

Az 1577. évi ülésen szükségesnek látták a falak javítását, és 15 000 
forintot utaltak át Palota, Veszprém, Pannonhalma, Tihany és Pápa 
együttes javítására.56 

Végles (Vigľaš) téglalap alaprajzú, középkori várkastélyát szabály
talan alaprajzú, ötszögű védőövvel vették körül. Két sarkán rondella 
épült. Bernardo Magno superintendens 1575-ben ellenőrizte az építke
zéseket, bár nem biztos, hogy ezek a munkák vonatkoztathatók a 
rondellákra.57 

Zólyom (Zvolen) városába 1550 körül érkezett Francesco de Pozzo. 
Emeletet épített a középkori, téglalap alaprajzú várkastélyra, amelyet 
négy félkörös tornyocskával és pártázattál díszített. 1553-ban itt tar
tózkodott Specie Casa is. 

* 

Az itáliai mesterek magyarországi tevékenysége önmagában is ér
dekes és értékes részlete történelmünknek. Végleges igénnyel azon
ban csak akkor alkothatnánk róluk értékelést, ha munkájukat nagyobb 
összefüggésbe ágyazzuk. Ilyen vonatkozású kutatás több célt is ki
tűzhet: 

a) az itáliai mesterek munkájának régészeti hagyatéka; 
b) a várépítés teljes forráskutatásra és adattárra alapozott feldol

gozása ; 
c) a várépítés hivatalszervezeti tényezői; 
d) a végvárrendszer a 15 éves háborúban. 
Egyelőre nem tudjuk, nyílik-e lehetőség valamelyik téma feldol

gozására. Ha mód nyílna rá, más oldalú megközelítésben készített ré
gészeti adattár közreadását tartanánk legalkalmasabbnak a teljes fel
dolgozás felé vezető úton. 

56 Veszp rémben 12 különféle ágyú , 150 szakál las p u s k a , 22 mázsa ólom, 61 mázsa lőpor 
volt . 

57 vég l e s had ikész le te 11 ágyú , 59 szakál las puska , 25 mázsa lőpor volt . 
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MELLÉKLET 

I. Főbeosztású építőmesterek 1541—1555 között 

(A t a n u l m á n y b a n közöl t a d a t o k a t r e n d s z e r e z z ü k , a l a p v e t ő e n t á 
m a s z k o d v a P a t a k i , Maggioro t t i , G e r ő h i v a t k o z o t t m u n k á i r a . A sze
m é l y n e v e k b a l o lda lán , s a h e l y n e v e k j o b b o lda lán so r szám áll . A sze 
m é l y n e v e k a l a t t a m ű k ö d é s i év. A h e l y n e v e k s o r s z á m a m e l l e t t r ó m a i 
s zám jelz i az ép í t é s minőségé t . ) 

1. Francesco Benign o 
1553. Pápa 

Győr 
Magyaróvár 

1. I. 
2. I. 
3. I. 

2. Giovanni Maria de Specie 
Casa 

1540—41. 
1544-től 
1547 körül 
1532—47 között 
1553. 
1555. 
1553. 
1552. 
1549—51, 1553. 
1551. 

Pest 
Komárom 
Győr 
Pozsony 
Zólyom 
Besztercebánya 
Murány 
Huszt 
Eger 
Szolnok 

4. III. 
5. I. 

6. II. 
7. III. 
8. II. 
9. IV. 

10. IV. 
11. II. 
12. I. 

3. Sigismondo de Pretta de 
Pisa 

1552 után 
1547 körül 
1553. 
1552. 
1553-tól 
1551. 
1551. 
1554—57. 

4. Filippo Tornielli 
1543. 
1544 körül 
1543 után 

Léka 
Győr 
Murány 
Huszt 
Eger 
Lippa 
Temesvár 
Léva 

Esztergom 
Komárom 
Győr 

13. III. 

14. III. 
15. III. 
16. III. 

17. IV. 

Francesco de Spazio 
1547. 
1547—1555 között 
1547. 
1547. 

Komárom 
Győr 
Pozsony 
Várad 18. III. 

6. Pietro Feraboisco 
1548 előtt 
1548 ©lőtt 
1550 után 
1553 után 

Komárom 
Győr 
Pozsony 
Nagyszombat 19. IV. 
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Francesco de Pozzo 
1547 körül, 1551-től 
1553. 
1545 után 
1550 körül 
1545 után 
1553 után 

Győr 
Nagyszombat 
Magyaróvár 
Zólyom 
Tokaj 
Eger 

20. I. 

8. Paolo de Mirandola 
1555 után Győr 

9. Felice da Pisa 
1545ntol Érsekújvár 21. I. 
1553—56 között Kassa 22. III. 
1550—52, 1555—56. Sáros 23. IV. 
1550—1552 között Huszt 
1550—52, 1555—56. Nagybánya 24. IV. 

10. Antonio Voltolino 
1553-tól Eger 

11. Andrea de Treviso 
1550—52. Temesvár 

12. Giacomo Falubreso 
1554—57 Besztercebánya 

II. Beosztott építőmesterek 1541—1555 között 

1 Domenico (da Bononia) 
1555 körül Léka 1. III 

2. Bartolagi de Dalmacio 
1548 után Komárom 2. I. 

3. Pier Antonio Tarducci 
1543—46 között Győr 3. I. 

4. Sforza Pallavicini 
1544—61. Győr 

5. Antonio de Spazio 
1554. Magyaróvár 4. I. 

6. Ambrogio Brasco 
1549 után Trencsén 5. III. 

7. Simone de Orlando 
1555-től Besztercebánya 6. I I . 

8. Francesco de Candin 
1553-tól Tokaj 7. I. 

9. 

0. 

Alessandro da Vedano 
1542—48. 

Andrea Fontana 
1551—52. 

Eger 

Eger 

8. II . 
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11. Antonio Walchasco 
1551—52. Eger 

12. Be rna rdo Gabel l io 
1551—52. 
1551. 

Eger 
Szolnok 9. I. 

13. Alessandro Cavol ini 
di Urb ino 

1551—52. L ippa 10. I l l 

14. Mar t ino de Spazio 
1551—52. Temesvá r 11. III 

III. Főbeosztású építőmesterek 1556—1568 között 

1. Paolo d e Mi rando la 
1558—60. 
1560—61. 
1562—64. 

2. Ottavio Ba ld iga ra 
1558—1560. 
1556 u t án 
1568-tól 

Szigetvár 
Ege r 
Gyula 

Szigetvár 
Kassa 
Eger 

1. II . 
2. I I . 
3. II . 

4. I I I . 

3. P ie t ro Ferabosco 
1558—60. 
1568. 
1560—66 közöt t 
1556 körü l , 1559, 1561-től 
1557 körül , 1565. 
1556. 

4. F rancesco Benigno 
1558—60. 
1560—66 közöt t 
1561—62. 

5. Carlo Thet i 
1568. 
1566. 
1560 k ö r ü l 

6. Be rna rdo Magno 

Szigetvár 
Kanizsa 
P á p a 
Győr 
Pozsony 
Nagyszombat 
Eger 

Szigetvár 
K o m á r o m 
Győr 

Kanizsa 
Győr 
Eger 

1560—66 közöt t P á p a 
1562-től, 1567. Győr 

7. Francesco de Pozzo 
1556 k ö r ü l Győr 
1556. Tokaj 11. I I . 

8. Giovanni Mar i a d e Specie 
Casa 

1566 körü l Győr 
1566. M u r á n y 12. IV. 
1556—57. Besz tercebánya 13. I I I . 
1556. Eger 

— 69 — 



9. Christoforo delia Stella 
1566. Győr 

10. Felice da Pisa 
1556. 
1556. 
1556. 
1556. 

Érsekújvár 
Kassa 
Sáros 
Nagybánya 

14. 

15. 
16. 

IV. 

IV. 
IV. 

11. Giacomo Falubreso 
1554—57. 
1560 körül 

Besztercebánya 
Eger 

IV. Beosztott építőmesterek 1556--1568 sözi 
1. Sallustio Peruzzi 

1568-tól Kanizsa 1. I. 

2. Antonio Palladio 
1560. Sárvár 2. III. 

3. Giuseppe Civital 
1569 előtt Tata 3. III. 

4. Bernardo Gabellio 
1561. Győr 4. I. 

5. Cesare Baldigara 
1563. Pozsony 5. III. 

6. Giulio Baldigara 
1559—66 között Trencsén 6. III. 

7. Martino Remiglio 
1565. Trencsén 

8. Simone de Orlando 
1556—57. Besztercebánya 7. III. 

9. Alessandro da Vedano 
1556—68. Sárospatak 8. III. 

10. Simone de Milano 
1567. Munkács 9. III. 

11. Niccolo Angelini 
1567 körül Szendrő 10. III. 

12. Bartolomeo da Ponte 
1568. Szendrő 

13. Francesco de Candin 
1556. Tokaj 11. II. 

V. Főbeosztású építőmesterek 1569—1592 között 

1. Bernardo Magno 
1571, 1576. 
1577. 

Légrád 
Kanizsa 

1. I. 
2. I. 

— 70 — 



1574. P á p a 3. IV. 
1574. T a t a 4. I I . 
1572—77 között Győr 5. I. 
1586—89 közöt t S u r á n y 6. IV. 
1575. Végles 7. I I I . 
1573. Csábrág 8. I I I . 

2. P ie t ro Ferabosco 
1568—77. Kanizsa 
1574 k ö r ü l Eger 9. II . 
1580—82 közöt t Trencsén 10. IV. 

3. Giuseppe Sca lv ïno 
1572-dg 
1572-től 

Kan izsa 
Eger 

4. Ot tav io Ba ld iga ra 
1571—77, 1583—84. Kan izsa 
1580—88 közöt t É r sekú jvá r 11. I. 
1583. Kassa 12. II . 
1577. Munkács 13. I I I . 
1573—77. Tokaj 14. II . 

1568—80 közöt t Eger 
1580 kö rü l K i s v á r d a 15. I. 
1569 u t á n S z a t m á r 16. I. 

5. Christoforo de l l a Stel la 
1589-től 
1577—80 közöt t 

Eger 
Tokaj 

1580 előtt Szendrő 17. I. 
1583. Szarvaskő 18. IV. 
1577 körü l , 1596. Eger 
1577 u t á n Ka l ló 19. IV. 

6. Car lo Thet i 
1573 u t á n Ér sekú jvá r 
1573 u t án Eger 

7. Giul io F e r r a r i 
1578. B a k á b á n y a 20. IV. 

8. Pao lo Oat taneo 
1580-tól 
1578. 

Tokaj 
S z a t m á r 

9. Giacomo Fa lub reso 
1568 u t á n Ege r 

10. Giulio T u r c h o 
1569—70. Eger 

-

11. Antonio Voltolino 
1577. S z a t m á r 

VI. Beosztott építőmesterek 1569--1592 között 
1. Mar t ino Secco 

1571—79 között Murake re sz tú r 1. IV. 
1571. Kan izsa 2. I. 
1568—71 között Szehdrő 3. I. 
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2. Sällußtio Perruzzi 
1568—71. Kanizsa 

3. Giovanni Arconato 
1574—78 között Kanizsa 

4. Donato Grazioli 
1589-től 
1581—85. 

Sárvár 
Tata 

5. Bartolomeo da Ponte 
1570 körül 
1568—70 között 
1576. 

Veszprém 
Palota 
Eger 

6. Giuseppe Civital 
1572. Veszprém 

7. Paolo de Roma 
1572—75 körül Tata 

8. Giulio Baldigara 
1569. 
1569. 
1580 után 

Trencsén 
Szatmár 
Érsekújvár 

9. Marcantonio Baldigara 
1588 után Érsekújvár 

10. Naitali Angelini 
1572—74 között Csábrág 

11. Niccolo Angelini 
1570. Kisvárda 

12. Simone de Milano 
1568—69. Munkács 

13. Andrea Salvagno 
1572. 
1572 előtt 

Munkács 
Tokaj 

14. Alessandro da Vedano 
1569—82. Sárospatak 

15. Domingo Carogio 
1577. Szendrő 

16. Claudio Cogorano 
1569-től Eger 

4. II. 
5. II. 

6. IV. 
7. IV. 
8. II. 

9. IV. 
10. I. 
11. I. 

12. III. 

13. I. 

14. III. 

15. II. 

16. III. 
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ЭНДРЭ МАРОШИ 

УЧАСТИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЕННЫХ З О Д Ч И Х В С О З Д А Н И И 
СИСТЕМЫ О К Р А И Н Н Ы Х КРЕПОСТЕЙ ВЕНГРИИ 

В ПЕРИОД 1541—1592 ГГ. 

Резюме 

В настоящей статье в значительнр дополненном виде публикуется материал до
клада, зачитанного — с аналогичным названием — июня 1973 года на конференции 
венецианских и венгерских историков. 

Данные, касающиеся деятельности итальянских военных зодчих в Венгрии, автор 
статьи запрограммировал на перфокарты. При этом он придерживался следующих 
ограничений: 

Хронологический порядок: 

1. Эпоха т. н. импровизированных построек, 1541—1555 гг. 
2. Постройки в двернеитальянском стиле, 1556—1568 гг. 
3. Постройки в неоитальянском стиле, 1569—1592 гг. 
Территориальный разрез: крепости королевской Венгрии того времени (за исклю

чением Хорватии, Славонии и Трансильвании). 
Изложение данных: в статье фигурирует каждая такая крепость, на строительстве 

которой работал итальянский мастер, имя которого известно. 

Квалификация мастеров: а. зодчие-мастера на руководящих постах, 
б. подчиненные зодчие-мастера, 
в. подчиненные архитекторы, 
г. рабочие. 

Квалификациая работ: I. полностью новое строительство, 
II. полная (капитальная) достройка, 

III .частичная модернизация, 
IV. малый ремонт. 

Давая обзор исторических исследований, и делая методологические выводы, автор 
статьи разрабатывает данных в нескольких аспектах. Это осуществляется в двух 
основных разделах: 1. общий обзор, 2. сборник документальных материалов. 

В общем автор рассматривает несколько основных вопросов строительства системы 
крепостей — в пределах трех хронологических периодов. На графике отображаются 
данные, касающиеся законов, вынесенных венгерским Государственным собранием о 
строительстве крепостей; с другой стороны, приводятся количественные данные о 
занятости итальянских мастеров, также в разрезе и по коммандованиям военных 
округов и иллюстрируются таблицами, показывающими процентное соотношение. 

На сводных графиках показывается численный состав итальянских мастеров и фор
мирование количества построенных ими крепостей в хронологическом порядке. Вы
являющиеся при этом колебания сопоствляются с крутизной подъема кривой гра
фика, относительно крепостей, которые упоминались на венгерском Государственном 
собрании; в связи с этим автор излагает также свои предположения. В статье при
водится карта, на которой рядом с названием крепости арабские цифры 1—3 озна
чают хронологический период строительства, а римские цифры I—IV указывают на 
масштабы строительных работ. 

Во втором разделе статьи, в сборнике документальных материалов мы можем най
ти описание выполненных работ по строительству исторического памятника, в алфа
витном перечине отдельных крепостей. 

В Приложении к статье использованные данные систематизируются с другой точки 
зрения, а именно в делении по хронологическим периодам. В том числе выделяются 
группы мастеров-зодчих, занимающих руководящие посты, и подчиненных, и в заклю
чение материал упорядочивается на основе поименного списка мастеров-строителей. 
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ENDRE MAROSI 

TEILNAHME ITALIENISCHER FESTUNGSBAUMEISTER AM AUSBAU DES 
UNGARISCHEN GRENZFESTUNGSSYSTEMS IN DEN JAHREN 1541—1592 

Resümee 

Die Studie wiedergibt das wesentlich erweiterte Material des am 22. Juni 
1973 unter dem gleichen Titel auf der Venezianisch-Ungarischen Historikerkon-
ferenz gehaltenen Vortrags. 

Der Verfasser programmierte die auf die Tätigkeit der italienischen Festungs
baumeister in Ungarn bezüglichen Daten auf Lochkarten. Dabei wurden fol
gende Beschränkungen vorgenommen : 

Zeitfolge: 

1. Zeitalter der sog. improvisierten Bauten, 1541—1555. 
2. Bauten nach altitalienischem System, 1556—1568. 
3. Bauten nach neoitalienischem System, 1569—1592. 
Territorial: die Festungen des damaligen Ungarns (ohne Kroatien, Slawonien 

und Siebenbürgen). 
Datenmässig: figuriert jede Festung, wo dem Namen nach bekannte italienische 

Baumeister tätig waren. 

Qualifikation der Meister: a) Baumeister in leitender Stellung, 
b) zugeteilte Baumeister, 
c) zugeteilte Architekten, 
d) Arbeiter. 

Klassifizierung der Ar- I. totaler Neubau, 
beiten: IL totaler Ergänzungsbau, 

III. partielle Modernisierung, 
IV. kleinere Ausbesserungen. 

Nach einem forschungsgeschichtlichen und methodologischen Ausblick werden 
in der Studie die Daten aus verschiedenen Gesichtspunkten aufgearbeitet. Dies 
geschieht in zwei Hauptteilen: 1. allgemeine Übersicht, 2. Datensammlung. 

In der allgemeinen Übersicht untersucht der Verfasser einige grundlegende 
Fragen des Ausbaus des Festungssystems innerhalb der drei Unterabschnitte. In 
einem Diagramm werden die Daten der auf den Festungsbau bezüglichen Ge
setze des ungarischen Reichstags sowie die zahlenmässigen Daten der Beschäfti
gung der italienischen Meister dargestellt. Letztere werden auch bezüglich der 
einzelnen Oberkapitänate separat, mit perzentuellen Abbildungen illustriert. 

In einem weiteren Diagramm wird die zeitliche Gestaltung der Zahl der ita
lienischen Meister und der von ihnen gebauten Festungen summiert gezeigt. Die 
hier gezeigten Fluktuationen werden der ansteigenden Linie des Diagramms der 
im ungarischen Reichstag erwähnten Festungen gegenübergestellt, und dann er
wähnt der Verfasser seine damit zusammenhängenden Vermutungen. Schliess
lich folgt eine Karte, auf der neben dem Namen der Festung mit arabischen 
Ziffern 1—3 die Bauperioden und mit römischen Ziffern I—-IV die Grössenord-
nung der durchgeführten Arbeit angeführt werden. 

Im zweiten Hauptteil, in der Datensammlung finden wir die Beschreibung 
der Arbeiten aus geschichtlicher Sicht und als Kunstdenkmal in alphabetischer 
Reihenfolge der Festungen. 

In der Beilage der Studie werden die benutzten Daten aus einem anderen 
Gesichtspunkt geordnet. Die Gliederung nach Epochen wird beibehalten, inner
halb dieser werden die Gruppen der Baumeister in leitender, bzw. in zugeteilter 
Stellung hervorgehoben und schliesslich werden die Daten nach dem Namen der 
Meister geordnet. 
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KÖZLEMÉNYEK 

EMLÉKEZÉS AZ ORSZÁG NÉMET MEGSZÁLLÁSÁBA 
(1944. március 19.) 

KÁDÁR GYULA* 

Szégyenletes évfordulóhoz közeledünk. Most lesz 30 éve, hogy az 
ellenforradalmi rendszer nagy szövetségese, a hitleri Németország 
megszállta Magyarországot, meggyalázta és látszólagos függetlenségét 
is kíméletlenül eltaposta. 

1944. március 19. — erről emlékezem meg. Nem a történész doku
mentumokkal alátámasztott gondosságával, de nem is átlagos átélé
sek tükrében, hanem az események idején betöltött szolgálati állá
som révén tudomásomra jutottak és tapasztaltak alapján. 

Március 19-ének krónikáját nem kezdhetjük ezzel a nappal. Az 
események nem önállósíthatok, a történések összefonódnak, mint a 
lánc karikái. így a megszállás ténye sem volt más, mint következmé
nye az ellenforradalmi rendszer háborús politikájának. Ezért röviden 
vissza kell térnünk az előzményekre. 

Horthy-Magyarország az 1941-ig elért német politikai és katonai si
kerek bódulatában, társadalmi rendszerének megfelelően, revíziós 
vágyainak közvetett úton feltételezett megvalósulásától sarkallva, ön
kéntesen belépett a Szovjetunió elleni német háborúba, nem kétel
kedve, hogy a nagyra értékelt német hadsereg azt villámháborúként 
hamarosan és sikeresen befejezi. 

A szovjet hadsereg nem várt és megdöbbentő hatású ellenállása már 
1942 késő tavaszán a felsőbb magyar politikai körökben — és egyes 
magasabb katonai vezetők szélesebb látókörű tagjainál is — megin
gatta a német végső győzelembe vetett hitet, kétségek jelentkeztek. 
Kétségek jelentkeztek, de remények is maradtak. Remények abban, 
hogy a német hadsereg a szovjet csapatokkal szemben eredményesen 
fog harcolni és nem ezen az arcvonalon roppan össze, hanem ezt a 

* Kádár Gyula, volt vezérkari ezredes, 1942. májusában került a Vezérkari Főnökségre, 
osztályvezetői beosztásba. A háborúban bekövetkezett fordulat és a „tengelytörés" után, 
amikor bizonyos vonatkozásban a német—magyar viszony megromlott és a politikai vezetés 
is ösvényeket keresgélt a lazításra, 1943. augusztus elsején megbízták a vezérkar 2. osztá
lyának vezetésével. Értékeléseiben és elemzéseiben mindig a tárgyilagosságra törekedett. 
Nem tartozott a németbarát tiszti csoporthoz. Kapcsolata volt Bajcsy-Zsilinszky Endrével 
is. Az ország német megszállása után — németellenes magatartásáért — letartóztatták, a nyi
lasok 1944. őszén Sopronkőhidára vitték. — A szerk. 
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nyugati hatalmak bekövetkező támadása fogja meghozni, ami egyet 
jelent azzal, hogy Magyarország területe kívül marad a harcokon. így 
a meglevő társadalmi rendszer — szükség esetén valamicske módosí
tásokkal — továbbra is megmarad. Ennek az elképzelésnek hite és 
megvalósulásának vágya határozta meg a szovjet elleni háborúban 
való további részvételt. 

1942 májusában kerültem vidéki beosztásból a Vezérkari Főnök
ségre, mint a 6. osztály vezetője. Jelentkezésemkor Szombathelyi Fe
renc — a vezérkar főnöke — már kifejezte aggályait, nem hitte a győ
zelmet és Magyarország további részvételét csak az elkerülhetetlen 
mértékre korlátozottan tartotta célszerűnek. Fejitegetései szerint csak 
óvatosan, mintegy fal mellett haladva szabad a további lépéseket meg
tenni, a magyar hadsereg erőit tartalékolni kell, hogy a háború utolsó 
fázisában 1918 megismétlődését meg lehessen akadályozni. 

1942 júliusban Kállay Miklós miniszterelnök fogadott. A németek 
győzelmében Szombathelyihez hasonlóan kételkedett. Kijelentette, hogy 
politikájában Bethlen István véleményéhez igazodik, amely szerint: 
Magyarországnak az lenne az érdeke, hogy ezt a háborút megnyer
jék a németek, ez azonban teljesen valószínűtlen, ezért abban nem 
szabad teljes erővel résztvennünk. 

Ezeknek és több más jelentős politikus általam ismert hasonló hely
zetmegítélésének ellentmond a kormány és a vezérkar tevékenysége. 
A 2. hadsereg felvonulóban volt, a rendelkezésre álló összes eszkö
zök igénybevételével és személyes nyilatkozatokkal hirdették a hábo
rúban való részvétel szükségességét; a hősi helytállást, a németek 
gazdasági és egyéb kívánságait teljesítették. Ezt a magatartást a már 
említett elképzelés magyarázza. A háború végső és előreláthatólag 
nem győztes befejezésétől függetlenül — a szovjet csapatok előretö
résének megakadályozását osztályérdekből fontosnak tartva — a né
metek harcát Magyarország érdekében állónak minősítik. A szándé
kolt erőtartalékolás időpontját még nem látták elérkezettnek. 

A sztálingrádi csatavesztés, a doni arcvonal felbomlása, vele a 2. 
magyar hadsereg megsemmisülése, majd a szovjet erők további elő
nyomulása az eddigi kétségeket elmélyítette és most már a részvétel 
bizonyos korlátozását és valamiféle kiút keresését tette indokolttá. 
A magyar államvezetés újabb, arcvonalban harcolni hivatott csapatot 
már nem küld ki — igaz, hogy ha akarna sem tudna, mert nincs fel
szerelés és a németek sem tudnak adni. Csupán rosszul felszerelt és 
hiányosan képzett megszálló csapatokat küldenek. Ezt a németek, a 
magyar hadsereg felkészületlenségének ismeretében kénytelenek tudo
másul venni. Kállay tudja, hogy a nyugati hatalmak, bár tagjai az 
antifasiszta koalíciónak, nem igaz barátai a Szovjetuniónak és a kom
munizmus ellenségei. Teleki Pál nyomdokában, az osztályérdekeknek 
megfelelően, a kivezető utat nyugat felé keresi. Tapogatózó lépések 
megtételére ad politikusoknak, követségeknek, magánszemélyeknek 
megbízást, amelyéket azonban hivatalos meghatalmazással nem tá
maszt alá. Ezeknek a lépéseknek célja: tudatosítani, hogy Magyaror
szág csak a Szovjetunió és ezzel a bolsevizmus ellen visel háborút, 
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azt is inkább kényszerből. A nyugati hatalmak ellen harcolni nem haj
landó, adott pillanatban velük szemben kapitulál, a német követelé
seknek a lehetőség határain belül ellenáll. Megtudni: Magyarország 
mire számíthat a szövetséges hatalmak győzelme esetén, megtarthat
ja-e megnagyobbodott területét? Törökországban, Svájcban, Stock
holmban voltak ilyen tárgyalások, komoly megállapodások és ered
mények nélkül. Jellegülk nem más, makit a mentegetőzések mellett 
egy-egy elképzelt helyzet bekövetkeztekor aktivizálódó ígéret. 

1943 májusában UHein-Reviczky Antal sajtófőnök közölte velem, 
hogy a törökországi tárgyalások során az amerikaiak ismételten azt 
kívánják, hogy magyar katonai megbízottakkal tárgyalhassanak, mert 
a háborúban a katonai kérdések a fontosabbak. Szombathelyit sikerült 
rábeszélni, hogy egy tisztet elküldjünk Törökországba. Ütbaindítását 
azonban Kállay megtiltotta. Azzal az indokkal, 'hogy ő mint politikus 
tárgyalgathat, ha ezt a németek megtudják, legfeljebb megbukik, de 
a katonák tárgyalását árulásnak minősítenék, aminek beláthatatlan 
következményei lennének. Ez is mutatja a nagyfokú bátortalanságot, 
még a nyugati hatalmak irányában is. 

A németek számára ebben az időpontban csak a Szovjetunió had
seregének térnyerése és erősbödő támadásai voltak fontosak és okoz
tak gondokat. A Szovjetunió felé azonban magyar részről semmiféle 
kapcsolatkeresés nem volt — ami a német hadiérdekeket igazában sér
tette volna —, sőt ilyennek még a gondolata sem vetődött fel, így az 
általános hadihelyzet szempontjából nemhogy „árulás" nem volt, de 
tulajdonképpen érdemben semmi nem is történt. 

Feleslegesnek tartom bővebben részletezni azt a közismert tényt, 
hogy a Szovjetunió elleni háborút magyar érdeknek feltüntető hivata
los kormányzat mellett a feltétlen németbarát szélsőjobboldal milyen 
jelentős szerepet játszott ebben az időben és milyen sikeresen befolyá
solták a tömegeiket. Ezt sem a polgári baloldal, sem a haladó értelmi
ség, sem a föld alá kényszerített kommunisták, sem a már frontot 
járt és háborúból kiábrándult katonák nem tudták ellensúlyozni, mert 
minden német és háborúellenes megnyilatkozás útját a kormányzat 
elzárta. 

A németek kitűnően voltak tájékoztatva a magyar viszonyokról. 
Megfigyelőik, megbízottaik az ország minden jelentős apparátusában 
ott voltak. Ha máshol 5. hadoszlopról esik szó, úgy Magyarországon 
6., 7., 8. hadoszlopról is beszélhetünk. E hadoszlopok tagjainak köny-
nyű volt értesüléseket szerezni, mert Magyarország a pletyka és fecse
gés országa volt. Nem volt titok. így a németek pontosan ismerték az 
ország politikai áramlatainak, gazdasági és katonai helyzetének ke
resztmetszetét. Tudták, hogy jelentős számban vannak megbízható hí
veik; hogy a magyar hadsereg tisztikarára — főként a vezérkarra és 
magas vezetőkre — kevés kivételtől eltekintve mindenkor számíthat
nak; hogy a lakosság nagyobbik részénél a Szovjetuniótól való félelem 
hivatalos gerjesztése mennyire eredményes volt; hogy a baloldali, 
háborúellenes elemek háttérbe vannak szorítva és akcióképtelenek. És 
tudtak mindent — alaposan felnagyított formában — Kállay és támo-
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gatói kísérletezéseiről is. Bőségben levő barátaik ellenére is feltéte
lezték azonban és számoltak azzal, hogy a végső győzelembe vetett 
hit megingása, párosulva az általános hadihelyzet előrelátható romlá
sával előbb-utóbb arra vezethet, hogy a jelenleg még veszélytelen 
tapogatózások cselekvő lépésekre változnak. 

Ezért 1943 április végén Hitler Klessheimbe hívta Horthyt. Szemre
hányásokat tett: Kállay és kormánya tengely ellenes politikát folytat, 
nem bízik a végső győzelemben, Magyarország kivonja magát a hábo
rúban való részvételből, nem oldja meg a zsidókérdést. Név szerint em
lítette Szent-Györgyi professzort, Barcza követet, Frey újságírót, Ul-
lein-Reviczky sajtófőnököt, mint olyanokat, akik háború- és németel
lenes tevékenységet folytatnak. Horthy tagadta a felhozott vádakat és 
biztosította Hitler hűségéről és Magyarország kitartásáról. 

1943 nyarán Horthy — ifj. Horthy Miklóshoz fűződő baráti kapcso
lataim ismeretében — meghívott Kenderesre, ahol nyári pihenőjét tar
totta. Bizalmas beszélgetés közben kijelentette: nincs szándékában 
tovább véreztetni a nemzetet, a győzelemben nem hisz. Kényszer
helyzetben vagyunk. Sokan tanácsolják, hogy ki kell ugrani a háború
ból, de senki nem tudja megmondani — hogyan? Azt nem teheti, 
hogy kiáll a Vár erkélyére és elkiáltja: Átálltam! A németek 24 órán 
belül Szálasit hoznák. Hitler támadja Kállayt, pedig az jól csinálja a 
politikát, ezt úgy Nyugaton, mint a semleges országokban elismerik. 
Egyelőre várni kell. Sok a német származású és a német érdekek sze
rint politizáló tiszt, amint eljön az ideje, személycseréket csinál — 
most még korai, mert a németek erre is felfigyelnének. 

Horthy bizalmas nyilatkozatai ugyancsak ellentétesek nemcsak a 
pillanatnyi, hanem a későbbi magatartásával is. Ezt némileg magya
rázza, hogy egy háborúban álló nemzet feje, csak akkor mondhatja ki 
nyíltan, hogy nem hisz a győzelemben és értelmetlennek tartja a to
vábbi harcot, ha egyben be is fejezi a háborút, mert ugyan melyik 
hadsereg volna hajlandó tovább harcolni, ha vezetője a háború vesz
tést kimondja? Horthynak a Szovjetunió elleni háború befejezése — 
és az ez irányú radikális cselekvés — valójában nem is volt szándéká
ban, az „egyelőre várni kell" csakis a nyugati szövetségesekre vonat
koztatható. 

1943. július 10-én az angolszászok partraszálltak Szicíliában, július 
25-én Mussolini megbukott. Magyarországon a kormányzatban és a 
felső katonai vezetésben zavar keletkezett. Nem lehetett tudni, hogy 
az események hová fejlődnek. Számolni lőhetett azzal, hogy a szövet
ségesek Olaszországon át sikeres offenzívát indítanak, esetleg a Bal
kánon is partraszállnak és ezzel lehetővé válik Magyarország részére 
a nyugati hatalmak előtti kapituláció. Viszont félni kellett attól, hogy 
egy idő előtti cselekvés esetében Magyarországot a németek megszáll
ják, őket maradéktalanul kiszolgáló kormányt alakítanak, aminek fel
tételei nagyon is adva voltak. Egyébként Horthy klessheimi látoga
tása óta a német megszállástól való félelem állandóan felmerült a kor
mánykörökben, anélkül azonban, hogy a megszállás elhárítására akár
csak szellemi előkészítés is szóba került volna. 
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Kállay több ízben tárgyalt a nyugati orientáció hazai híveivel. A 
megbeszélések alapján a kivárás politikája mellett határozott. Annyi 
mégis történt, hogy most már határozott meghatalmazással Törökor
szágba küldte Veres Lászlót. Feladata volt felelős angol diplomaták
kal közölni, hogy Magyarország nem áll ellen a nyugati csapatoknak, 
ha azok .az ország határát elérik, és szembefordulnak a németekkel. 

A Szovjetunió felé most sem történik semmiféle kapcsolatkeresés, 
semmiféle változás sincs az ez irányú háborús cselekedetek terén sem. 

1943. augusztus 1-én a vezérkari főnök parancsára át kellett ven
nem a VKF 2. osztály vezetését. Szombathelyi közölte, hogy miután 
a tengely törése bekövetkezett, „a part szakadt", rövidesen elkövet
kezhet az idő, amikor Magyarországnak is követnie kell az olasz pél
dát. Erre már most fel kell készülni, kapcsolatokat kell kiépíteni a 
nyugati hatalmak felé. Ebben a tevékenységben a VKF. 2. osztálynak 
közre kell működnie, elődömet — ismert németbarát beállítottsága 
miatt — erre a feladatra nem tartja alkalmasnak. 

Az olaszországi helyzetet a németek hamarosan kiegyensúlyozták. 
Magyarországon sem politikai, sem katonai téren elhatározó lépések 
nem történtek, az eddigi helyzet változatlan maradt. Kállay továbbra 
is kitartott az óvatos politika mellett, mindig szem előtt tartva a né
met megszállástól való félelmet. Megelégedett bizonyos, inkább jelen
téktelen német igények megtagadásával és azzal, hogy a Veres László 
törökországi tárgyalásai alapján létrejött, későbbi időpontban cselek
vést kívánó megegyezés betartását vállalta. Kállay tudtával, Szom
bathelyi beleegyezésévei a törökországi magyar katonai attasé is foly
tatott közreműködésemmel tárgyalásokat amerikai közegekkel, ezek 
azonban semmiféle konkrét megállapodásra nem vezettek. A németek 
viszont erről is tudomást szereztek. 

1943 szeptemberben a németek megismételték egyik előbbi kíván
ságukat, azt, hogy Magyarország adjon hadosztályokat a jugoszláviai 
partizánok ellen. Ehhez Szombathelyi a kormány megkérdezése nélkül 
hozzájárult. Ezt azzal indokolta, hogy a Balkánra küldendő hadosztá
lyok hadseregparancsnokává Náday István vezérezredest szándékozik 
kinevezni, aki náciellenességéről volt ismert, azzal a bizalmas utasí
tással, hogy az angolszászok partraszállása esetén, hadseregével azon
nal álljon át azok oldalára. Előnyösnek tartotta a csapatok küldését 
azért is, mert a németek ígérete szerint kb. kétszer akkora erőt en
gednének vissza a szovjet területen levő megszálló erőkből, mint 
amennyit a Balkánra küldenénk. 

Kállay és Ghyczy külügyminiszter — majd Horthy is — nem értet
tek egyet Szombathelyivel. Azzal indokolták, hogy Magyarországnak a 
háborúban a Szovjetunión kívüli más irányú érdekeltséget vállalnia 
nem érdeke, a balkáni angolszász partraszállás ez idő szerint bizony
talan, erről megbízható hírek nincsenek, a nehéz hegyes terepen a 
magyar csapatok nagyobb veszteségeket szenvednének, mint a szov
jet területen levő megszálló csapatok. 

Szombathelyi a német főhadiszállásra ment tárgyalni. Űtbaindulása 
előtt határozott parancsot kapott, hogy a németek kérelmét tagadja 
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meg, de igyekezzék elérni legalább a megszálló csapatok egy részé
nek kivonását. 

A főhadiszállása látogatásnál Szombathelyi kíséretében voltam. Meg
érkezésünkkor Hitler már tájékozott volt balkáni kívánságainak a ma
gyar politikai oldal részéről történt elutasításáról. Ezért a kérdést szóba 
sem hozta, a megszálló csapatok erejének csökkentéséhez pedig nem 
járult hozzá. Szidalmazta az olaszokat és félreérthetetlen célzásokat 
tett az árulókkal szembeni kíméletlen eljárás szükségességéről és a 
gyengeséget mutató saját katonai parancsnokok megbüntetéséről. Kei-
tel vezérezredes — a német véderő vezérkari főnöke — az ebéd alatt 
ugyancsak érezhetően nekünk címzetten hangoskodott az olasz árulás 
megtorlásáról, mondván, hogy ha a „Mandolin Armee" nem akart 
harcolni, most majd beledögölhet a kényszermunkába. 

Szombathelyi hosszasabban beszélgetett négyszemközt Zeitzler ve
zérezredessel, a német szárazföldi csapatok vezérkari főnökével. Be
szélgetésének egyes részleteit ismertette velem. Szombathelyi szerint 
Zeitzler panaszkodott nehéz helyzetére. Nincs elég erő a szovjet 
csapatok feltartóztatására, Hitler és Keitel nem teljesítik újabb csa
patok küldésére irányuló kérelmeit. Elképzelésük az, hogy a háború 
első időszakában megszerzett területnyereség adja meg a győzelmes 
befejezés lehetőségét. A megszerzett területeket — ha az elkerülhe
tetlen — csak súlyos harcok árán, lépésről lépésre, halogató védelem
mel, közbeiktatott támadásokkal karöltve adják fel. Ez a Szovjetunió
nak sok veszteségébe kerül és hosszú ideig tart. A visszavonuló har
cok mehetnek a német határokig, az időt tehát a terület biztosítja. Ez 
idő alatt ugyanis meg kell indulnia a nyugatiak inváziójának, ez pedig 
feltétlenül kudarccal végződik az angolszászok részére, mert támadá
suk elhárítására jól felkészültek. A kudarcot az angolok politikailag 
súlyosan megsínylik, remélhető, hogy hajlandók lesznek a béketárgya
lásokra. A Nyugaton befejeződő harcok után a német csapatok zömét 
átdobják Keletre, a szovjet erőkkel szemben fölénybe kerülnek, of
fenzíválba mennek át és győznek. Zeitzler ezt az elméletet — Szom
bathelyi szerint — ostobaságnak tartotta. 

A mi szempontunkból — értve alatta 'megszállásunk kérdését — 
mindez annyiban fontos, hogy a német legfelsőbb hadvezetés már eb
ben az időben számolt azzal, hogy csapatainak vissza kell vonulni és 
a Németország előterét képező Magyarország előreláthatólag harcok 
színterévé válik. 

Szombathelyi németországi látogatása után Pappenheim tábornok 
— a budapesti német katonai attasé — jelentést szerkesztett főhadi
szállása részére. Ez a jelentés a kezünkbe került. Pappenheim meg
írta, hogy bár a magyar katonai vezetés (Szombathelyi, Csatay) a bal
káni csapatküldésre irányuló kérelem teljesítése mellett foglalt állást, 
azt a Kállay-kormány nem engedélyezte. Ebből is látszik, hogy Ma
gyarország politikai vezetése ki akarja vonni magát a közös hadviselés 
követelményei alól és amint arra alkalom nyílik, kilép a háborúból. 
Javasolta, hogy az esetleges visszavonulásoknál ne engedjék a ma
gyar megszálló csapatokat a magyar határok felé, a továbbiakban 
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azokat csak német csapatok közé beékelten alkalmazzák, mert fennáll 
annak a lehetősége, hogy adódó alkalommal átallnak a szovjet csapa
tok oldalára. 

Nem sokkal az ismertetettek után — kb. 1943. októberben — egy 
szigorúan bizalmas magánlevelet kaptam a pozsonyi magyar katonai 
attasétól: Lipcsey-Magyar Sándor vezérkari alezredestől. (A külföldi 
katonai attasék a VKF. 2. osztály vezetőjéhez voltak utalva.) Közölte, 
hogy van egy német ismerőse, akinek jó összeköttetései vannak a 
német náci pártban. Az illető Pozsonyban járt és elmondta neki, hogy 
elhatározták Magyarország megszállását, amit 1944. február végén, 
vagy március elején szándékoznak végrehajtani. 

A levélben foglaltakat kétkedések nélkül elhittem. A szovjet csapa
tok állandó előnyomulása következtében tisztán állott előttem, hogy 
német hadászati érdek Magyarország területét a maguk számára meg
bízhatóvá tenni még akkor is, ha ez a terület egyelőre csak hadtáp
területté válik. Ezt a száraz katonai indokot nem tette jelentéktelenné 
Magyarország kormányzatának készsége a Szovjetunió elleni hadvi
selésre, mert a németek ismerték a kormányt egyre jobban szorító 
háborúellenes erők állandó növekedését és Kállay tapogatózásait. Ma
gyarország nagyobb gazdasági segítségére is szükségük volt. A magyar 
szélsőjobboldalról és a hátországi németbarát magasabb rangú tisz
tektől — akik szép számban töltöttek be vezető állásokat — gyakran 
lehetett hallani, hogy az lenne a helyes, ha a németek megszállnák 
az országot, rendet teremtenének, megoldanák a zsidókérdést, s akkor 
a háborúban teljes erővel lehetne részt venni. Szemérmetlen cikkek 
jelennek meg a magyar jobboldali sajtóban, hangoztatva, hogy az ut
cák tele vannak hadrafogható emberekkel, akiknek a fronton kellene 
lenniük. A Horthy—Kállay-rendszert állandóan mocskolják, mert sze
rintük elszabotálja a háborút és nyíltan árulásokat emlegetnek. Egyik 
hátországi hadosztályparancsnok például jelenlétemben úgy nyilatkozik 
tábornoktársainak, hogy kénytelen azt javasolni tisztjeinek, lépjenek be 
az SS-be, mert másként nem tudják védeni hazájukat. Meggyőződésem, 
hogy az Imrédy, Szálasi és a többi jobboldali klikk emberei — a jó német 
összeköttetésekkel rendelkező tisztekkel együttműködve — nemcsak sür
gették, hanem egyenesen javasolták a megszállást. A magyar belpoliti
kai élet kuszáltságát jellemzi, hogy voltak olyan határozottan németelle
nes beállítottságú és a háborútól szabadulni akaró személyek is, akik a 
német megszállást kívánták. Ezek nem tartoztak a megszállást a háború 
érdekében szorgalmazó árulókhoz, hanem úgy okoskodtak, hogy a 
meglevő helyzetben Magyarország szempontjából az lenne a célszerű, 
ha valamilyen indokkal kiprovokálná a német megszállást, a provoká
cióval megnyerné a szövetségesek jóindulatát, ami pedig ezután kö
vetkezne, azért már a németek lennének felelősek. 

Mindezeknek tudatában, véleményem ismertetése mellett Lipcsey-
Magyar alezredes levelét mindazokkal közöltem, akik intézkedésekre 
hivatottak. Meglepetésemre a hírt senki nem vette komolyan. Latol
gatták ugyan, de nem hitték. Még leginkább Keresztes-Fisoher belügy
miniszter hitte el és megígérte, hogy saját szervei útján is igyekezni 
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fog további információkat szerezni és mindent megtesz, hogy a kor
mány komolyabban foglalkozzék a kérdéssel. Szombathelyi sem sokra 
értékelte a hírt. Utasított, írjak Lipcsey-Magyar alezredesnek, hogy in
formátorával tartson összeköttetést és azonnal értesítsen, ha valamit 
még megtud. 

Lipcsey rövidesen újabb levelet írt. Közölte, hogy értesülése szerint 
egy német megbízott Budapestre jön, a Hungária szállóban fog meg
szállni. Az a feladata, hogy Kéri Kálmán vezérkari ezredestől — akit 
az illető abból az időiből ismer, amikor Kéri Pozsonyban katonai at
tasé volt —, olyan tábornokok és magasabb rendfokozatú vezérkari 
tisztek nevét próbálja megtudni, akik a német megszállás után a hon
védség kulcspozícióinak betöltésére alkalmasak lennének. A levéllel 
ugyanazon utakat jártam végig, mint az előzővel. Most sem találtam 
több megértésre. 

Szombathelyi utasítására Kéri Kálmánnal közöltem a levél tartal
mát. Tudtam, hogy megbízhatóan nem németbarát és nem tartozik a 
szélsőjobboldali katonatisztekhez. Megbeszéltük, hogy a neki feltett 
kérdések megválaszolása elől kitér és inkább igyekezni fog a megszál
lásra vonatkozólag minél többet megtudni. 

A német tényleg megérkezett. Keresztes-Fischer a határ átlépésétől 
kezdve állandóan figyeltette. Valóban találkozót kért Kéri Kálmántól, 
aki megbeszélésünk szerint nem adott neki felvilágosításokat, de any-
nyit megtudott, hogy a megszállást valóban elhatároztak. 

Az eset jelentésekor ismét csak közömbösséget tapasztaltam. Gsatay 
honvédelmi miniszter: ,,Ugyan, ugyan, dehogy fognak megszállni, 
van a németeknek elég más gondjuk, minden emberükre szükség van 
a fronton!" Kállay: „Nem is szabad beszélni róla, nehogy a németek 
fülébe jusson, hogy mi magunk is gondolunk ilyenre." Szombathelyi 
napjainak hangulata szerint hol lehetségesnek tartja, hol kizártnak. 
Keresztes-Fischer belügyminiszter az egyetlen, aki biztosra veszi a 
megszállás bekövetkeztét. Információi szerint egyre több és több né
met szivárog be az országba, különböző címeken. Ezek mindenről tá
jékozódnak, személyekről, gazdasági helyzetről, hangulatról. A német 
követségen gyakran jelennek meg magas rangú magyar tisztek. Tudo
mására jutott, hogy egy Weesenmayer nevű német inkognitóban Bu
dapesten tartózkodik, és szélsőjobboldali politikusokkal tárgyal. Tud
ta, hogy a „Standard" gyár tisztviselőinél (Szentimrey Félix és úgy 
emlékszem Kocsis nevű mérnök) politikai vacsorák vannak, amelye
ken Imrédy, Rácz Jenő, Vörös János és mások — politikusok és kato
nák — részt vesznek. Utólag tudjuk, hogy Weesenmayer tájékozódása 
alapján terjedelmes beszámolót készített, amelynek végső konklúziója, 
hogy Magyarországot Horthy beleegyezésének kieszközlésével, az or
szág szuverenitásának látszólagos megtartása mellett, meg kell szállni. 

A bőven rendelkezésre álló adatok ellenére azonban sem politikai, 
sem katonai oldalról az elhárítás érdekében nem történik semmi. A 
kormányzat lapult. 

Keresztes-Fisoher belügyminiszter töpreng. Többször beszél velem 
a megszállás kérdéséről. Egyszer véleményemet kérte elképzeléséről. 
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Eszerint a magyar kormány, élén a kormányzóval, repülőgépen elhagy
ná az országot és Nyugaton mint ellenkormány működne, Magyar
országon Szombathelyi vezetésével katonai diktatúra venné át a ha
talmat, amellyel ők titokban összeköttetésben maradnának és Szom
bathelyi utasításaik szerint járna el. Az elképzelést értéktelennek tar 
tottam. A süllyedő hajóról elmenekültek szavára senki nem adna, 
Szombathelyi pedig a németek szoros felügyelete mellett tehetetlen 
lenne. 

A honvédségre nem lehetett számítani. A meglevő magasabb parancs
noki viszonyok mellett semmi esetre sem. Számos személy említésével 
lehet ezt bizonyítani. Csak egy jellemző példát említek: Vörös János al
tábornagy — ez időben a Honvédelmi Minisztérium anyagi főcsoport
főnöke és vezérkari körökben jelentős befolyással rendelkezett — 1944. 
januárban emlékiratot szerkesztett a vezérkari főnök részére. Ebben 
azt fejtegette, hogy semmi kétség nem lehet a németek győzelmében, az 
átmeneti nehézségeket le fogják küzdeni. Mély sajnálattal állapítja meg, 
hogy a magyar kormány mind jobban eltávolodik a németbarátságtól és 
nem akar részt venni azzal az erővel a háborúban, mint ahogyan képes. 
Bár tudatában van annak, hogy a vezérkar főnöke a politikai irányvál
tozásért nem felelős, mégis kötelességszerűen figyelmezteti, hogy a bal
ratolódásért a végén ő is felelni fog. Felkéri : befolyását vesse latba, hogy 
a magyar politika ne térjen le arról az útról, amelyik a nemzet jövője 
szempontjából egyedül helyes. 

Vajon Vörös János akkor is így írt volna, ha nem érzi maga mö
gött a hasonlóan gondolkodó magas rangú tiszteket? 

1944 február elején Szombathelyi a kormányzó és a kormány meg
bízásából ismét a német főhadiszállásra utazott. Megbízatása: kérje 
meg Hitlert, hogy a magyar megszálló csapatok a Kárpátokba vonul
hassanak vissza, mert ha a szovjet csapatok elérik a Kárpátokat, ott 
az egész magyar hadsereg védekezni fog. 

Szombathelyi kíséretében részt vettem az utazáson. A főhadiszál
láson Szombathelyi Hitlerhez ment, Homlok Sándor tábornok — ber
lini magyar katonai attasé — és én pedig a vezérkar helyzetnyilván-
tartó irodájába. Itt bennünket egy igen komoly vezérkari ezredes 
fogadott, aki szépítgetések nélkül, tárgyilagosan ismertette a keleti 
front eseményeit és őszintén rámutatott erejük elégtelenségére. Semmi 
optimizmus, semmi végső győzelem. Ezzel szemben Szombathelyi igen 
bizakodó hangulatiban tért vissza Hitlertől. Elmondta, hogy amikor elő
adta kérelmét, Hitler fölényesen elutasította: „Ez a magyar kishitűség, 
hiszen ha én a Kárpátokig engedném az oroszokat, elveszíteném a há
borút." Megnyugtatta Szombathelyit, hogy 50 hadosztálya van tar ta
lékban, kiképzés alatt, ezzel tavasszal megindítja az offenzívát, en
nél neki a magyar csapatokra semmi szüksége nincs. Ezért a meg
szállók maradjanak ott, ahol vannak és továbbra is lássák el eddigi 
feladataikat. Homlok tábornokkal együtt állítottuk Szombathelyinek, 
hogy Hitler hazudott, mer t ha valóban meglennének az említett se
regtestek, a bennünket tájékoztató helyzetnyilvántartó legalábbis cél
zott volna rá és tartózkodott volna pesszimista nyilatkozatoktól. Szom-

6* — 83 — 



bathelyi, bár elgondolkozott az általunk mondottakon, úgy határo
zott, hogy otthoni beszámolójában a Hitlertől hallottakat adja elő, ezt 
tartja hivatalos tájékoztatásnak és nem azt, amit mi hallottunk. 

Itthon — ha nem is hitték el teljesen a hitleri ígéreteket — abban 
mégis bíztak, hogy a szovjet csapatok további előnyomulását a né
metek meg tudják akadályozni, s így Magyarország megszállására 
nem kerül sor. 

Ezzel a helyzetmegítéléssel nem értettem egyet. A megszállás ka
pott értesülés szerinti időpontja vészesen közeledett. A szovjet csapa
tok előnyomulása is folytatódott, a Nyugat felé irányuló kiútkeresé
sek viszont megrekedtek. Ezért megkértem a fiatal Horthyt, eszkö
zöljön ki számomra apjánál négyszemközti kihallgatást, ahol őszintén 
előadhatom aggodalmaimat. 

Rövidesen értesítést kaptam, hogy a kormányzó egyik vasárnap dél
előtt fogad. Jól felkészültem és elhatároztam, hogy teljes nyíltsággal 
elmondok mindent. A kihallgatás azonban nem úgy sikerült, mint re
méltem. 

Horthy nagyon barátságos volt, lehet, hogy fiától már megtudta, 
miről akarok beszélni. Alig engedett szóhoz jutni. Beszélt a „kiugrás
ról", amíg segítséget nem kap, nincs értelme, ö nem fél, Roosevelthez 
megvannak a jó kapcsolatai, személyesen is ismeri. Gyűlölettel beszélt 
Hitlerről. Szidta Imrédyt, akit veszedelmesebbnek tart Szálasinál, 
mert a magyar értelmiség egy része Imrédynek hisz, Szálasi mögött 
csak csőcselék van. A német megszállás kérdését pár szóval elintézte: 
,,Ha meg akarnak szállni, ellenállok, magam fogok a csapatok élére 
állni." Beszélt egyes tábornokokról, Kállayról, Albrecht főhercegről, 
Miklós fiáról, unokájáról — két és fél órán át. Inkább közbeszólások 
formájában tudtam elmondani: a német megszállás ellen fel kellene 
készülni, terveket készíteni, a honvédségben személycseréket végez
ni. Említettem, hogy román ellenálló körökkel kellene érintkezést 
keresni. Kézlegyintéssel elintézte: „Erről szó sem lehet, egyet jelen
tene az orosz megszállással." 

Nagyon deprimáltán távoztam. Tisztán éreztem, hogy a nemzet élén 
egy öreg ember áll, aki már szívesen szakítana az eddigi baráttal, de 
őt már csak az események fogják sodorni és menthetetlenül elsöpörni. 

1943 decemberben, jó későn és hosszas huzavona után megindult 
a haditörvényszéki vizsgálat az újvidéki gyilkosságok ügyében. A fő-
vádlottak — akiknek előzetes letartóztatását nem rendelték el — 
1944 február elején megszöktek. Az nem igaz, hogy a kormányzat 
vagy a katonai hatóságok tudtával, vagy beleegyezésével. A kor
mányzó parancsot adott az összes nyomozó szerveknek, hogy állapít
sák meg a szökés körülményeit. A VKF. 2. oszt. Def. alcsoportjának 
egyik nyomozója derítette fel, hogy a szökevények Albrecht főherceg 
segítségével, annak féltoronyi (Halbturrn) birtokán át távoztak Auszt
riába, ahol német közegek már várták őket. Keresztes-Fischer bel
ügyminiszter levelet írt Albrechtnak, közölte vele, hogy megbízható 
értesülése szerint részese a szöktetésnek, erre vonatkozólag magyará
zatot kér. Albrecht pár soros, semmiféle magyarázatot nem adó vála-
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szát Keresztes-Fischer megmutatta nekem. Ebben az volt, hogy „a 
feltett kérdésre rövid időn belül egy szomszédos nagyihatalom" fogja 
Keresztes-Fischernek megadni a választ. 

Ez talán már mégiscsak „megbízható" értesülés! Ennek ellenére 
nem történik semmi intézkedés. 

A kormányzat február végéig már nemcsak az általános hadihelyzet 
és a szélsőjobboldal mozgolódása alapján feltételezhette, hanem konk
rét adatok birtokában tudhatta, hogy a megszállás bekövetkezik. Módja 
volt olyan ellenintézkedésekre, mint a honvédség ellenállási tervei
nek kidolgozása, személycserék végrehajtása, általános nemzeti ellen
állás megszervezése stfo. Tálán még az is segített volna, ha a kor
mányzat nem meglapulva vár, hanem nyíltan közli a németekkel, 
hogy hírei szerint az ország megszállásának gondolatával foglalkoz
nak és bátran bejelenti, hogy ennek ellenáll. Valószínűsíthető, hogy a 
németek nem kockáztatták volna meg, hogy Magyarországon felfor
dulást idézzenek elő. A semmittevést nem lehet mással magyarázni, 
mint a társadalmi rendszer fenntartása érdekében a Szovjetunió elleni 
háború továbbfolytatásának akarásával és a nyugati segítség álmával. 

A február végén és március elején elért szovjet sikerek — már át
keltek a Dnyeszteren, egyes helyeken a Pruton is, és közeledtek a 
Kárpátokhoz — arra sarkallták Hitlert, hogy a már előbb elkészített 
megszállási t e rv — „Margarethe" fedőnévvel — végrehajtására kiadja 
az utasításokat. 

Március elején Szentmiklóssy Andor — a külügyminiszter helyet
tese — Kállay és Ghyczy külügyminiszter tudtával közölte velem, 
hogy rövidesen egy amerikai tiszt fog ejtőernyővel Magyarországra 
érkezni, előzetesen történt megállapodások alapján, akivel megbeszé
lésre kerül Magyarország háborúból való kiválásának kérdése. Utasí
tásokat adott a kiküldött fogadására, elhelyezésére, kezelésére, ame
lyeiknek végrehajtására az intézkedéseket megtettem. (Három amerikai 
tiszt érkezett ejtőernyővél március 16-án. Velük a tárgyalásokra már 
nem került sor, a bekövetkezett események miatt.) 

Minden valószínűség szerint a németek erről is értesültek, legalább
is erre mutatnak a háború után előkerült német dokumentumok. 
Weesenmayer egyik jelentése szerint: „becsületes magyar tisztek" tá
jékoztatták. Valószínűsíti ezt az is, hogy még az ejtőernyősök meg
érkezte előtt Füt terer német tábornok — a katonai attasé helyettese 
— már arról érdeklődött a VKF 2. osztályánál, hogy ők miért nem 
kaptak jelentést az ejtőernyővel leugrott tisztekről. (A megszállás után 
a németek közreműködésével szerkesztett és ellenem ez ügyben ki
adott vádiratban az áll, hogy tevékenységemből „háború idején a 
szolgálatra az a hátrány származott, hogy a német Véderő Magyaror
szágra bevonulni és itt a honvédséggel szemben kényszerintézkedése
ket foganatosítani kényszerült".) 

Március 8-án érkeztek az első hírek a szombathelyi III. hadtest
parancsnokság 2. osztályától, hogy Bécstől Délre német csapatössze
vonások történnek. Azonnal éreztem, hogy ez megszállásunkat jelenti. 
Szombathelyit kértem, intézkedjék a csapatok magatartására. Kétel-
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kedett megítélésem helyességében, szerinte a németek ezt az „ostoba
ságot" nem fogják elkövetni. Ujabb jelentések érkeznek. Egyik már 
azt is tartalmazza, hogy német távíró-osztagok akarták átlépni a ha
tárt vezetéképítés céljából és amikor a határőrség ezt nem engedte 
meg, kijelentették, hogy ,,pár nap múlva úgyis jövünk". Minden érke
zett jelentésről beszámoltam a kormányzó katonai irodájának, Kállay-
nak, a honvédelmi miniszternek. Semmi nem történt. A szombathelyi 
hadtestparancsnok, Bakay Szilárd altábornagy sürgeti a parancso
kat, egyik jelentésében gúnyosan írja: „Előttünk az orosz, há tunk 
megett a német, fejünk felett az angol, parancsokat kérek." Nem kap 
parancsokat. Kértem Szombathelyit, legalább annyit tegyenek meg, 
hogy ő a német katonai attasétól, Kállay pedig a német követtől 
kérjen magyarázatot. Szombathelyi előttem hívta fel telefonon Kál-
layt, aki megígérte, hogy beszél Jagow német követtel, de azt nem 
fogja említeni, hogy a megszállásra gondolunk. Nem szabad nekünk 
mintegy elébe menni a dolgoknak. 

Szombathelyi nem beszélt személyesen a német katonai attaséval — 
bár nekem ezt mondta —, hanem helyettesét, Bajnóczy vezérezredest 
bízta meg. Greiffenberg altábornagy — a német attasé — nem volt 
Budapesten (valószínűleg már utasítások átvétele miatt Berlinben 
volt), így Fütterer tábornokkal tárgyalt Bajnóczy. Fütterer meglepe
tést színlelt, ő nem tud semmiről semmit, de kérdést intéz Berlinbe és 
a választ azonnal közölni fogja. Kállay beszélt Jagow német követtel 
(az előkerült dokumentumok szerint ő sem személyesen), aki ugyan
úgy nyilatkozott, mint Fütterer, sőt, kizártnak tartott egy erőszakos 
lépést. Ezek a beszélgetések a délelőtti órákban történtek, a nap fo
lyamán azonban semmiféle válasz nem érkezett. Másnap figyelmez
tettem Szombathelyit, hogy a megszállás kétségtelenül biztos, azon
nal intézkedni kell a csapatok magatartására, dönteni kell az ellen
állás kérdésében. Ha a csapatösszevonásoknak nem megszállás a cél
ja, a választ már megadták volna, mer t közvetlen távbeszélő össze
köttetésük van; most törik a fejüket valami hazugságon. Szombathelyi 
azt válaszolta, hogy várjunk türelemmel délig, ha addig nem jön 
válasz, újból jöjjön hozzá a német attasé. 

Végre a déli órákban jelentkezett Fütterer és átadta írásban a vá
laszt. Tartalmára szó szerint emlékezem. Annyira megrögződött ben
nem jelentőségénél fogva, hogy elfelejteni nem tudom. „A német 
vezérkar csodálkozással veszi tudomásul a magyar vezérkarnak azt 
a feltételezését, hogy a Wientől Délre történő csapatösszevonások 
Magyarország ellen irányulnak. Erről szó sincs. Csupán egy nagyobb 
szabású harcgyakorlat és azt követő csapatszemle előkészületei van
nak folyamatban. A német vezérkar súlyt helyez arra, hogy a m a 
gyar vezérkar rendelkezésére bocsássa mindazon adatókat, amelyek
ből ezt a téves következtetést levonta." (Az iratot Bajnóczy vezérez
redes nekem adta át megőrzésre. Sajnos, a megszállás reggelén, más 
iratokkal együtt ezt is elégettem.) 

Szombathelyi fellélegzett. Alapos fejmosást kaptam, hogy felülök 
minden kósza hírnek, fellármáztam a kormányzót, a kormányt, és íme, 
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az egész csak vaklárma. Most egyem meg, amit főztem, szerkesszem 
meg a németeknek a választ és ezzel az egész ügy be van fejezve. 
Kitartottam véleményem mellett, érveltem a hírekkel, a nemietek ál
talános katonai helyzetével, de mindez hiábavaló volt, Szombathelyi 
azonnal megtelefonálta a kormányzó katonai irodájának és Kállaynak, 
hogy a megszállástól tartani nem kell. 

Március 15-én megérkezett Hitler meghívása. Akkor úgy hallottam, 
név szerint megjelölve: kormányzó, Csatay honvédelmi miniszter, 
Ghyczy külügyminiszter és Szombathelyi. 

A meghívás után Horthy kormánytagokkal és a meghívottakkal ta
nácskozott. Szombathelyi a tanácskozás után elbeszélte annak lefo
lyását. Eszerint Horthy kijelentette, nincs szándékában elmenni. Kál-
lay és Keresztes-Fischer ezzel egyetértett. Ö (Szombathelyi) meggyőz
te a jelenlevőket, hogy megszállásról nincs szó, ezt a németek vála
sza alátámasztja. Miután az első vonalban nincsenek harcoló csapa
taink, valószínű, hogy Hitler ilyen csapatokat kér, vagy nagyobb 
gazdasági segítséget. A határainkon levő csapatösszevonások nem 
egyebek, mint a zsarolás támasztékai. Tehát alkudozásokra kerül sor. 
Az alkunál a legnagyobb súllyal a kormányzó személye és tekintélye 
érvényesülne, így remélhető, hogy kevesebbet kell adni, többet lehet 
lealkudni. 

A meghívottak elutazását elhatározták. 
A klessheimi találkozáson történtek, hiteles dokumentumok alapján 

annyira ismereteseik ima már, hogy azokra itt kitérni feleslegesnek tar 
tom. Március 18-án 17-feor a német alakulatok és szállítmányok meg
indultak Magyarország megszállására. Tény az, hogy Horthy előbb 
megpróbált szembehelyezkedni Hitlerrel, a végén azonban (21 órakor) 
tudomásul vette az elkövetkezendőket, nem kis mértékben Szombat
helyi és Csatay közbenjárására és tanácsára, ami a kormányzó fele
lősségét nem csökkenti. 

A tárgyalásokról Szombathelyi részletes feljegyzést készített, amit 
visszaérkezésük után eredetiben magam is olvastam. (A feljegyzés 
szövege minden kérdéssel foglalkozó irodalomban megtalálható.) Eh
hez csak azt fűzöm hozzá: Szombathelyi elbeszélése szerint Hitler ha
tározottan megígérte, hogy Magyarországon rendőri intézkedésekre ré
szükről nem kerül sor. Nincs másról szó, mint egy addig tartó tisztán 
katonai jellegű megszállásról, amíg az ő teljes bizalmát élvező magyar 
kormány meg nem alakul. Szombathelyi szerint ő ajánlotta a kor
mányzónak Sztójay Dömét miniszterelnöknek, aki egészségi állapotá
ra hivatkozva szabadkozott. A németek Imrédyt akarták, ebbe Horthy 
nem egyezett bele. Sztójayt elfogadták. 

Március 18-án este a horvát katonai attasé lakásán voltam vacsorán, 
egy régebbi meghívása alapján. Délután telefonált Somogyi Béla felső
házi tag, hogy okvetlenül menjek el lakására este, olyan korán amint 
lehet, mer t ott Bajcsy-Zsilinszky találkozni akar velem. Ezért a va
csoráról elég hamar elmentem. 

Bajcsy-Zsilinszky mérlegelte a helyzetet. A német megszállást biz
tosra vette. Mit lehetne tenni? Milyen lehetőségek vannak a katonai 
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ellenállásra? Szóba jöhet-e egy nemzeti felkelés? Én — a már ismer
tetett német válasz tudatában és Szombathelyi érveinek 'hatása alatt 
— említettem, hogy talán most még nem szállnak meg. Bajcsy ezt nem 
hitte. Az én véleményem az volt, ha a megszállás mégis most követ
kezik be, mindennel elkéstünk, a tényt le kell egyelőre nyelni. A had
sereg ellenállására éppen úgy nem lehet számítani, mint egy nem
zeti felkelésre. Előkészületlenül, szervezetlenül, fegyverek nélkül sem
mi értelme. Bajcsy igen dühös lett. „Hát vedd tudomásul, ha bejön
nek, mi magyarok, ha mással nem, őseink csontjával verjük ki őket." 
Nyugodt hangon jegyeztem meg, hogy ez nagyon szép, de költői, az 
ősök csontja fenét sem ér a harckocsik ellen. Megismételtem, hogy 
elkéstünk, viszont egészen biztos, hogy a megszállás után, egy-két hó
nap múlva, a magyar közvélemény németbarát része is ki fog ábrán-
dulni, mert a megszállók magatartása igyűlöletes lesz. Ez idő alatt 
titokban meg lehet szervezni egy szélesebb bázisú ellenállási akciót, 
a szovjet csapatok közeledése is józanító hatással lesz. Még sokáig 
vitatkoztunk, de a végén Bajcsy is belátta, hogy ebben a pillanatban 
már nincs mit tenni. Somogyi Béla vitt haza bennünket gépkocsiján, 
kapuja előtt megöleltük egymást. Utolsó ölelés volt. 

Amint lakásomra értem, azzal fogadtak, hogy több ízben telefonál
tak a miniszterelnökségről, azonnal menjek KáUayhoz. Éreztem, hogy 
mindennek vége. 

A miniszterelnök szobája előtti teremben ott láttam a tábornoki kar 
és vezérkari tisztek jó néhány közismerten németbarát tagját. 

Kállay azonnal fogad. Ismerteti a megszállásról kapott értesüléseit 
és kijelenti, hogy a jelenlevő tábornokokra nem tud számítani, majd 
megkérdezi, hogy én mit tanácsolok. Azt válaszoltam, hogy most már 
én semmit sem tudok tanácsolni. A tábornokok az ő parancsainak 
nem engedelmeskednének, az ellenállás most már amúgy is céltalan. 
Az idő elpocsékolódott, egyelőre bele kell törődni a megszállásba. 
Kállay összetörten hallgatott, majd azt mondta, az ideérkezett ame
rikai tisztek rádióján adassam le, hogy a németek megszálltak. Kér
deztem: mi értelme lenne ennek? Segítségünkre nem jönnének az an
golszászok, legfeljebb jól megbombáznának bennünket. Azt pedig, 
hogy megszálltak, vagy már tudják, vagy órákon belül megtudják. 

A megszállással foglalkozó irodalomban sokszor olvasom, hogy már
cius 19-én fegyveresen ellen lehetett volna állni. Megrovólag említik, 
hogy Kállaynak olyan tanácsokat adtak a tábornokok, hogy nem kell 
ellenállni. Számadatokat közölnek, mennyi volt a magyar hadsereg 
honi részének létszáma, milyen kevés volt a nemet megszálló erő és 
hasonlók. 

Függetlenül attól, hogy a megkérdezettek az ellenállást minden va
lószínűség szerint politikai meggyőződésük következtében sem taná
csolták, ezt más okokból magam is céltalannak tartottam és ma is 
állítom, március 19-én történő elhatározás alapján már nem lehetett 
ellenállni. 

A magyar hadsereg honi része gyengén volt felfegyverezve, tüzér
alakulatok voltak használható löveganyag nélkül, a gyalogságnak alig 
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voltak nehéz fegyverei. Az egyes csapattestek nem voltak összevonva,, 
az ország területén egy-két zászlóalj, üteg erőben szétszórva a béke
helyőrségeikben békésen aludtak. Mennyi éles lőszer volt a csapatok
nál, mennyi idő szükséges a riadóztatásra, tájékozódásra, hová, mer
re kell menniök? Parányi fantáziával rendelkező és az emberi élete
kért felelősséget érző katona ebben a helyzetben az ellenállási harcot 
nem javasolhatja. Ezenkívül: a hadsereg mindig parancsnokainak pa
rancsára harcol. Milyenek voltak a parancsadásra hivatott parancsno
kok? Várható volt-e, hogy ezek engedelmeskedtek volna Kállay vagy 
maga a kormányzó tervek nélküli, mintegy odavetett ellenállási pa
rancsának — a „nagy szövetséges" ellen, amelyUç szerintük „végre 
valahára rendet teremt Magyar országon". Egyébként a háború után 
előkerült dokumentumok adatai is bizonyítják, hogy március 19-én 
hajnalban adott parancsok alapján a fegyveres ellenállás teljesen kilá
tástalan lett volna. A szétszórtan levő és az előzőekben jellemzett 
magyar csapatok összereje: 9 gyalogoshadosztály, 1 lovashadosztály, 2 
páncéloshadosztály volt. Ezzel szemben a megszálló németek kereken 
11 hadosztály erőben jöttek — közöttük motorizált alakulatok és kb. 
4 páncéloshadosztály — és támogatásukra repülő erőket, valamint ej
tőernyős csapatokat is készenlétbe helyeztek. Előnyomulásuk Nyugat
ról, Délről és Északról történt, eUenállás esetén még román és szlovák 
csapatok betörését is számításba vették. Az erőfölény tehát kétségte
lenül náluk volt. Ha ehhez hozzávesszük, hogy harcrakész tervekkel 
és arra felkészülten nyomultak előre, világossá válik, az ellenállás fe
lesleges vérontáson és ezt követő kíméletlen megtorláson kívül más 
eredménnyel nem járt volna. Ismételten hangsúlyozni kívánom, hogy 
a honvédség akkori magasabb parancsnokai a .miniszterelnök vagy a 
kormányzó ellenállási parancsát 1944. március 19-én nem hajtották volna 
végre. Erre a csapatokat fel kellett volna készíteni. 

Kállay hamisan takarózik emlékirataiban, amikor azt mondja, hogy 
az ellenállást azért nem rendelte el, mert a katonai vezetők március 
19-én azt nem javasolták. Arról azonban hallgat, hogy miért nem fog
lalkozott korábban ezzel a kérdéssel, a kormányzó és a honvédség 
felső vezetőivel együtt miért lapultak meg és miért nem cselekedtek. 
Legkésőbben a német csapatok gyülekezésének időpontjában — te
hát március elején — még sok mindent lehetett volna tenni. 

A Kállayval történt beszélgetésem után, sietve elhagytam a mi
niszterelnökség épületét és irodámba mentem. Féltem, hogy a néme
tek már ott vannak és bizalmas irataim kezükbe jutnak. Amint meg
érkeztem, azonnal égetni kezdtem páncélszekrényem tartalmát, amely
ben sok olyan irat volt, ami nemcsak nekem, hanem sok más ember
nek is súlyos bajokat okozott volna, ha a németek kezébe kerül. Az 
égetés befejeztével visszamentem a miniszterelnökségre. 

Itt hallottam, hogy megérkezett Szombathelyi intézkedése, mely 
szerint a bevonuló német csapatokkal szemben semmiféle ellenállás 
nem leihet, azokat barátságosan kell fogadni. Kállay előszobájában ál
talános fellélegzés. 

A miniszterelnöki titkár szobájában állottam, amikor megjelent két 
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német. Az egyik civilben, a másik egyenruhában. Kállayval akartak 
beszélni. Velük együtt én is bementem Kállay szobájába, ahol Beth
len István is tartózkodott. Az egyik német közölte Kállayval, hogy 
Bethlen Istvánt keresik, majd Bethlenhez fordulva felszólította őt, 
hogy azonnal kövesse őket a német követségre. Bethlen ránézett kar
órájára, majd nyugodt hangon válaszolta: „Most reggel fél 5 van, 
nekem nincs semmi megbeszélni valóm a német követ úrral, de ha 
a követ úr óhajt tőlem valamit, i t t szívesen rendelkezésére állok." 
A német meghökkent, láthatólag ezt a választ nem várta. Pillanatig 
csend, majd fellendíti karját, „Heil Hitler"-rel elköszön és távoznak. 
Hárman maradtunk a szobában. Sem Kállay, sem Bethlen egyetlen 
szót sem szólt. Javaslatomra Bethlen a miniszterelnökség alatt húzódó 
alagúton át a Várba menekült. 

Ismeretes, hogy Horthy visszaérkezése után a Kállay-kormány le
mondásra kényszerült. Kállay a török követségre menekült. Keresz
tes-Fischert letartóztatták. Már az első nap délelőttjén érkeztek a hí
rek a letartóztatási hullámról. Az utcákon sárga színű „Pol" jelzésű 
gépkocsik száguldoztak a „megbízhatatlanok" összeszedésére. Itt em
lítem, hogy amikor nemsokára én is sorra kerültem, a Melinda úton 
ievő gestapósoknál egyik kihallgatásom alkalmával láttam egy nagy
méretű fadobozt, amelynek rekeszeiben ABC-sorrendben kis alakú 
kartotékok voltak — becslésem szerint több ezer — nevekkel, lakcí
mekkel és egyéb adatokkal. A felkészülés tehát teljes volt, az 5. had
oszlop gondos munkája alapján. 

Sajnos, nem mondhatom, hogy Budapesten általánosíthatóan meg
botránkozást, vagy még csak megrökönyödést is tapasztaltam volna. 
Inkább a meghunyászkodás lett úrrá. Kállayt okolták, aki szerintük 
túlfeszítette a húrt. Ha valakinek a letartóztatásáról értesültek, már 
magyarázgatták, hogy biztosan nem ok nélkül történt. A Vezérkari 
Főnökségen nyugdíjas tisztek jelentkeztek, visszaténylegesítési kérel
mekkel, mások elmaradt előléptetésüket reklamálták azzal az indok
kal, hogy mellőzésük jobboldali magatartásuk következménye volt. A 
szélsőjobboldali pártok vezetői és tagjai örömünnepet ültek. Az izga
tás, a haladó értelmiség, a baloldaliak, a mérsékelt baloldaliak és a 
zsidók parlagi hangú mocskolása féktelenül tobzódott. Az összlakossá
got tekintve semmiféle említésre méltó reagálás nincs, hivatalokban, 
gyárakban, munkahelyeken tovább dolgoznak, mintha semmi sem tör
tént volna. A baloldali elemek, ha tudtak, illegalitásba mentek. 

Március 22-én délután a kormányzóságra mentem, Horthy fiával 
akartam beszélni. Esett az eső. A Vár udvarán, falhoz húzódva, gép
pisztolyos német katonák állottak, terepszínű esőköpenyben. Az épü
let kapui be voltak zárva. A kapukon belül testőrök géppuskák mel
lett. A fiatal Horthy közölte, hogy a németek ultimátumot intéztek 
apjához, hogy ha délután 6-ig nem alakul meg az új kormány, meg
szállják a Várat és a hatalmat teljes mértékben átveszik. Majd azt 
mondta, hogy felkészültek a védekezésre. — Azzal a néhány testőr
rel? Erről a feszültségről a honvédség egyetlen alakulatát sem érte
sítették. 
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A Sztójay-kormány megalakult. Tevékenysége ismeretes. 
Visszaemlékezésem azzal zárom, hogy szép fejezete lehetett volna a 

magyar történelemnek a német megszállással szembeni ellenállás, de 
csak akkor járhatott volna sikerrel, ha megelőzően, vagy legkésőbb az 
ellenállással egy időben, a kormányzat kinyilvánítja a Szovjetunió elleni 
háborúból való kilépést és segítséget kér az ellenálláshoz. 

Ilyen akarat nem volt. Ezért a megszállásnak és mindennek, ami 
ezután történt, kíméletlen törvényszerűséggel be kellett következnie. 



VISSZAEMLÉKEZÉS 1944. MÁRCIUS 19-RE 

K É R I KÁLMÁN* 

1938. szeptember 7-től 1941. augusztus l-ig a Központi Szállítás
vezetőség (KSZV) parancsnoka voltam. E szerv feladata volt a kato
nai vasúti, hajózási és közúti szállítások tervezése, szervezése és vég
rehajtása. Feladata volt még a német katonai és anyagi szállítmányok 
irányítása a magyar szállítóvonalakon Románia és a Balkán felé, il
letve onnan a Német Birodalom területére. 

E feladatkör szükségessé tette kapcsolatok létesítését a Ruhr-vidék
kel, a sziléziai szénmedencével és még számos más területtel, ahol a 
KSZV összekötő szerveket telepített. Ezek egyike a Wien—Ostbahn-
hofon működő magyar pályaudvar-parancsnokság volt, amelynek tiszt
jei a bécsi polgári és katonai közigazgatási szervekhez és vasúti ható
ságokhoz kapcsolatokat építettek ki. 

Ez a pályaudvar-parancsnokság március 18-án és 19-én — a né
metek általi megszállásunkat közvetlenül megelőzően és a megszállás 
alatti első órákban — fontos szerepet játszott. A KSZV parancsnoki 
beosztásban kiépített jó kapcsolataimat mint a honvédelmi miniszter 
szárnysegédje is fenntartottam és így az 1944. március közepén zajló 
események egyes részleteiről információkat szerezhettem. 

Első értesülések a németek készülődéséről 

1944 márciusának első napjaiban felkeresett egykori beosztottam, 
Hollósy Lajos honvédfőellenőr, a pozsonyi katonai attasé titkára, aki
vel Budapestre helyezésem után is kapcsolatban maradtam. 

Hollósy arról tájékoztatott, hogy a Pozsonytól délnyugatra fekvő 
községekben tekintélyes német erők összpontosultak, amelyek Magyar
ország megszállására készülnek. Utalt arra is, hogy ezt a pozsonyi 

* Kéri Kálmán vezérkari ezredes az ország német megszállásának idején a honvédelmi 
miniszter szárnysegédje volt. Később a VI. hadtest, majd az 1. magyar hadsereg vezérkari 
főnökévé nevezték ki. Miklós Béla vezérezredessel együtt 1944. október 16-án parlamenter
ként átment a 4. Ukrán Front főparancsnokságához, majd Moszkvában a magyar fegyver
szüneti bizottság tagja lett. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása után — 1945. március közepéig — a hon
védelmi minisztérium katonai főnöke volt. — A szerk. 
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Gestapo-köröktől származó értesülései is alátámasztják. Továbbá, hogy 
elöljárója, Lipcsey-Magyar Sándor vezérkari alezredes, a pozsonyi ka
tonai attasé, e híreket szintén megbízhatóaknak tartja és azok követ
kezményeit igen komolyaknak ítéli meg. 

Utasítottam, hogy a nekem előadottakat a Vezérkari Főnökség 2. 
osztály vezetőjének, Kádár Gyula vk. ezredesnek is jelentse, mire 
közölte, hogy ezt a katonai attasé már megtette. 

Amikor e híreket Csatay Lajos honvédelmi miniszternek jelentet
tem, hitetlenül csak a fejét rázta. Hogy volt-e már valami tudomása 
az általam jelentett hírekről, azt nem tudom, de tény, hogy sem mi
niszterem, sem én e hírekből oly következtetéseket, miszerint a Wien-
tol keletre és délkeletre összpontosított erők Magyarország közeli 
megszállására volnának hivatottak, levonni nem tudtunk. 

Ezt nem mertük elképzelni, a kérdés fontosságát nem ismertük 
fel. 

Néhány nap múlva, körülbelül március 10. és 12. között, megjelent 
a miniszternél Bakay Szilárd altábornagy — a szombathelyi III. had
test parancsnoka —, aki a nyugati határunkkal szomszédos ausztriai 
területekről beérkezett és ellenőrzött hasonló hírekről adott tájékoz
tatást. Ezek szerint Wiener Neustadt körzetében több német hadtest 
— köztük páncélosok is — készen áll a határ átlépésére. 

Közben Kádár Gyula vezérkari ezredes is adott a miniszternek ösz-
szefoglaló tájékoztatást, sőt lehet, hogy a miniszter első hírei is tőle 
származtak. 

Csatay Kádár Gyulát igen tárgyilagos vezérkari tisztnek ismerte, 
mégsem adott hitelt tájékoztatásának. 

Sem Hollósy hírei, sem Bakay tájékoztatása, sem Kádár jelentése 
nem volt elegendő ahhoz, hogy a honvédelmi miniszter felfogását 
megváltoztassa. Képtelen volt elhinni, hogy a németek erre a lealázó 
lépésre, azaz Magyarország megszállására képesek legyenek. Legfel
jebb annyit volt hajlandó elismerni, hogy politikai fenyegetés céljá
ból gyülekeztetnek erőket, hogy a Kállay-kormány általuk hőn óhaj
tott távozását és egy nekik megfelelőbb kormánnyal való felváltását 
kierőszakolják. 

Csatay ezek után felhívta Kállay miniszterelnököt, majd Szombat
helyi Ferenc vezérezredest, a honvédvezérkar főnökét. Javasolta, hogy 
a németektől valami magyarázatot mégiscsak kellene kérni. Szombat
helyi határozott szavai — mint máskor is — Csatayt megnyugtatták. 

Az ezt követő napok egyikén Fütterer repülő altábornagy, buda
pesti német légügyi attasé kért a minisztertől kihallgatást. Ez alka
lommal jelen voltam. Tény — közölte az attasé —, hogy a szokottnál 
nagyobb 'katonai egységek állomásoznak Wien, Wiener Neustadt kör
zetében, de a Vezérkari Főhadiszállás megbízásából tiltakozik minden 
ellenünk barátságtalan szándék feltételezése ellen. Az alakulatok csu
pán a jobb élelmezési lehetőségek miatt vannak ott elhelyezve, és mert 
ebből a körzetből szállíthatók el legkönnyebben és legrövidebb úton 
— akár vasúton, akár közúton — Dél-Ukrajnába, ahol súlyos harcok 
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folynak. Közölte végül még, hogy a honvédvezérkar főnöke hasonló 
tájékoztatást már kapott. 

Fütterer meghallgatása azonban nem nyugtatta meg Csatayt, ellen
kezőleg, izgatott lett. Még aznap f elhíva Szombathelyit. Véleményét 
kérte a német légügyi attasé közlését illetően, továbbá, hogy nem 
tartja-e szükségesnek bizonyos óvintézkedések megtételét. 

Szombathelyi határozott válasza, miszerint katonai óvintézkedések 
megtételét feleslegesnek és céltalannak tartja, Csatayt némileg ismét 
megnyugtatták. 

A kormányzó kiutazása 

Március 15-én Jagow német követ megjelent Horthynál és kérte, 
hogy sürgősen tegyen eleget Hitler meghívásának. 

Március 16-án a déli órákra Horthy magához hívatta Kállayt, 
Ghyczy külügyminisztert, Csatayt és Szombathelyit. Arról tanács
koztak, hogy kik és mikor induljanak Hitlerhez. 

Visszatérve e tanácskozásról Csatay elmesélte, hogy a kormányzó 
kiutazását Kállay és ő is ellenezte. Ghyczy és különösen Szombathelyi 
azonban nyomós érveket hoztak a kiutazás mellett. Többek között a 
német parancsnokság alatt álló magyar megszálló hadosztályok régóta 
szorgalmazott hazaszállításával kapcsolatban. A kormányzó végül is 
úgy döntött, hogy eleget tesz Hitler meghívásának. 

Miután feladatkörömhöz tartozott a miniszter részére a naprakész 
nyilvántartás, hogy fegyverzet, katonai felszerelés, lőszer vagy egyéb 
hadianyag viszonylatában a németek mennyire tesznek eleget szállítási 
kötelezettségeiknek, Csatay utasított, hogy részére egy teljesen kime
rítő táblázatos tájékoztatást készítsek, melyet magával visz és meg
kísérel előadni. 

Jelentettem, hogy ezt a munkát feleslegesnek tartom. Hivatkoztam 
arra, hogy vele és hivatali elődjével, Nagybaczoni Nagy Vilmossal is 
jártam már a Vezéri Főhadiszálláson, de a miniszter szóhoz sem jutott. 
Helyesebben, ha beszélni kezdett, Hitler a szavába vágott és egész 
más témáról szónokolt. Emlékeztettem Csatayt, hogy így jártunk ak
kor is, amikor bemutatkozó látogatáson voltunk. 

A már egyébként is nyugtalan minisztert szavaim annyira felide
gesítették, hogy odavágta nekem: „Azt akartam, hogy velem jöjj, de 
hát ha te ennyire nem látod e munka értelmét, akkor nem kísérsz el! 
Itthon maradsz!" 

így lettem március 18-án és 19-én bizonyos események részese, 
vagy tanúja. 

Március 18-án folyó ügyekkel és a legközelebbi minisztertanács ré
szére elkészítendő előterjesztésekkel foglalkoztam. A déli órákban 
felkeresett Pogány Imre vezérkari ezredes, a kormányzó katonai iro
dájának főnökhelyettese, a következő közléssé] : a kormányzóné igen 
nyugtalan és felkér, hogy próbáljam megtudni a Túrán (kormányzói kü
lönvonat) visszaindulásának körülbelüli időpontját, kísérjem figyelem
mel útját és ha valamit megtudok, erről állandó tájékoztatást adjak. 
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Igénybe vettem a már említett kapcsolatokat és felhívtam a KSZV 
ügyeletes irányító tisztjét, hogy a Wien—Ostbahnhof on telepített 
magyar pályaudvar-parancsnokságot hívja fel és nevemben kérje a 
szükséges adatokat. Mindenek előtt a Túrán visszaindulásának tervét,. 
majd időpontját állapítsa meg. 

Március 18-át a várt pihenésre akartam felhasználni. Ezért korán 
lefeküdtem. Este tíz óra körül lakásom egyik telefonja riasztott fel. 
A KSZV ügyeletes vasúti tisztviselője jelentette, hogy Bicskénél a 
vasúti pályatestet eddig ismeretlen egyének felrobbantották, egyben 
közölte, hogy a Turánról híre még nincs. 

Miután a kormányzói vonatnak a Hegyeshalom—Bicske—Budapest 
vonalon kellett visszajönni és mert további pályarobbantásoktól is 
tartottam, azonnal felhívtam Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisz
tert. Javasoltam, hogy a Túrán csak Mosonmagyaróvár vasútállomásig 
fusson. Ott Horthy és kísérete gépkocsiba szálljon és így térjen vissza 
Budapestre. 

Fentieket hallva a belügyminiszter felszólított, hogy vele valahol 
azonnal találkozzam. A MÁV épületében elhelyezett KSZV parancs
noki irodáját javasoltam, ahol 15—20 perc múlva találkoztunk is. 

Beérkezésem után Éder főintéző azzal fogadott, hogy Bicske vasút
állomáson egy Komárom felől érkező német katonai szállítmány pa
rancsnoka felháborodással vette tudomásul, hogy szállítmánya előtt 
pályarobbantás történt. Ezért elrendelte alakulatának azonnali kira
kását. (Később derült ki, hogy a robbantást a németek csinálták.) 

Ekkor az éppen beérkező belügyminiszter jelenlétében parancsot 
adtam annak megállapítására, vajon nem történnek-e kirakások a 
Budapest felé futó többi vasútvonalon is. Ha igen, mely irányban 
hagyják el a vasútállomások területét? 

Ezután a belügyminiszter saját minisztériumával lépett érintkezésbe. 
Csendőr- és rendőrközegeit utasította, mindenekelőtt a Bicskén ki
rakott szállítmány további magatartásának felderítésére. 

A belügyminiszter telefonálgatása alatt a KSZV irányító tiszti szo
bájába siettem, ahol a Budapest felé futó vasúti fővonalak napi nyil
vántartási grafikonjait tekintettem át, melyekre minden katonai vas
úti szállítmány — így a német szállítmányok is — más-más színnel 
fel voltak tüntetve (a német szállítmányok tartalmuk feltüntetése 
nélkül). 

E futólagos áttekintés a következőket eredményezte: Hegyeshalom— 
Budapest között fővárosunk felé 10—12 német szerelvény van útban, 
Szabadka—Budapest között 4—6, Lökösháza—Szolnok—Budapest kö
zött 8—10 és Galánta—Érsekújvár—Budapest között 10—12. 

Ezután az ügyeletes irányítótisztet utasítottam, hogy a pontos hely
zetről részemre egy futólagos vázlatot készítsen és a továbbiakban 
pontos felvilágosításokra legyen készen. Különösen azt figyelje, hol 
szakad meg egy-egy szállítmány útja. 

A grafikon még nem nyújtott megbízható támpontokat arra nézve, 
hogy a nyilvántartott német szerelvények milyen céllal futnak vasút-
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vonalainkon, azaz, hogy átfutók-e csupán, vagy magyarországi rendel
tetésűek. 

A német hadiforgalom főnökével történt megállapodás alapján 
ugyanis a Német Birodalom felől Magyarországon keresztül kelet és 
dél felé futó vasúti fővonalainkon naponta meghatározott számú és 
megfelelő időközökben érkező német szállítmány átvételére és továb
bítására voltunk kötelezve. Ezeket a szállítmányokat legalább 6 órával 
korábban kellett bejelentsék, hogy a magyar határállomásokon a szüksé
ges előkészületek a szállítmányok fogadására és továbbítására megtehe
tők legyenek. E szállítmányok kirakására azonban feljogosítva nem 
voltak. 

Egyenként utazó német katonai személyek csak Budapesten és Szol
nokon szállhattak le a szerelvényekről. Budapesten az itt levő német 
összekötő szervek részére, Szolnokon pedig az ott telepitett német 
továbbirányító és elosztó állomás részére. Itt történt ugyanis a Püs
pökladány, illetve Lökösháza felől jövő, egyenként vagy kisebb cso
portokban érkező német katonák gyűjtése és a birodalom felé való 
továbbirányítása, illetve az onnan jövőknek kelet felé, tehát az arc
vonal felé való elosztása. 

így tehát Szolnokon is csak meghatározott számú, a németek kö
zötti rendfenntartáshoz szükséges fegyveres tartózkodhatott. 

Harcos alakulatok kirakására itt sem voltak jogosultak. 
Ahogy a belügyminiszterhez visszatérek, ismét jelentkezik Éder fő

intéző. Jelenti, hogy Ceglédbercelen is kirak egy német szállítmány, 
nehéz járműveket, feltehetően harckocsikat is. 

„Ezek már megszállnak minket" — mondja ki most először Keresz
tes-Fischer Ferenc. Én pedig lehivatom a KSZV mellett működő né
met szállításvezetőség parancsnokát, Roeder ezredest. Pár perc múlva 
helyettese jelentkezik, Leitner német százados, aki a kirakásokat il
letően kijelenti, hogy ezekről tudomása nincs, de azonnal tájékozódni 
fog. Zavart magatartásából az volt a benyomásom, hogy tökéletesen 
tájékozott, de minden felvilágosítás adásától el van tiltva. 

Az ügyeletes irányító tiszt közben átadja nekem a kért adatokat, a 
belügyminiszter pedig felhívta Kállay miniszterelnököt, kérve őt, hogy 
azonnal fogadjon minket, mert halaszthatatlanul sürgős közölni valónk 
van. 

A Várba rohanó gépkocsiban szótlanul ülünk egymás mellett, ki-
ki saját gondolataiba merülve. Én most kezdem csak felismerni az 
eseményeket teljes súlyukban. Egyben hiszékenységünk és ebből fa
kadó, könnyelműségünk következményeit. A németekkel való szövet
ség természetesen korlátozta bizonyos mértékben függetlenségünket. 
De mi marad ebből a jövőben? 

A miniszterelnökségen 

Éjfél körül értünk a miniszterelnökségre, ahol Kállay már izgatot
tan várt bennünket. A belügyminiszter a nála szokásos nyugodt, min
den dramatizálást kerülő hangon adott tájékoztatást, mely után a mi-
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niszterelnökségre rendeltették velem Szentmiklóssy Andor követet, a 
külügyminiszter helyettesét, Sombor főkapitány-helyettest és Ince 
Pétert, Kállay titkárát. 

Fentieket a miniszterelnök szobájában levő távbeszélő készülékkel, 
•a különleges bizalmas „B" központon át intéztem, így hézagosan hal
lottam a két miniszter beszélgetését. 

Annyit kétségtelenül ki tudtam venni, hogy az ellenállást is mérle
gelik és Keresztes-Fischer ebből a szempontból a rendőrséget és 
csendőrséget alkalmasnak tartja, a honvédség megfelelő akciója mel
lett. 

De kivettem beszélgetésükből azt is, hogy mérlegelik a Tiszántúlra, 
esetleg Debrecenbe való kitérést is, gépkocsin vagy repülőgépen. 

A miniszterek beszélgetésének akaratlanul is fültanúja lévén érzem, 
hogy a kellő előkészületeket elmulasztván a honvédség ellenállásával 
a németek ellen számolni aligha lehet és egy fegyveres ellenállás si
kert nem hozhat. 

Távozni készülök a titkári szobába, de Kállay visszatart és közli 
velem: „A honvédséggel is intézkedni kell, mert valamit mégis csak 
kellene csinálni!" 

Jelentettem, hogy én csupán a honvédelmi miniszter szárnysegédje 
vagyok és a honvédség alakulatai felett parancsadási joga csak a ve
zérkar főnökének van, aki egyben a honvédség főparancsnoka. Annak 
távollétében helyettese, Bajnóczy vezérezredes hivatott intézkedni. 
„Azonnal kerítsd elő" — voltak Kállay sürgető szavai. 

Bajnóczy vezérezredes lakása nem jelentkezett. Majd a miniszter
elnökségre kérettem Ruszkiczay-Rüdiger vezérezredes honvédelmi mi
niszterhelyettest és Magyarossy Sándor vezérezredes légügyi főcso
portfőnököt s végül értesítettem a történtekről Pogány vezérkari ez
redest, a kormányzó katonai irodájának helyettes főnökét. 

Javasoltam Kállaynak, hogy miután Bajnóczy egyelőre nem érhető 
el, hívjuk fel Nádas vezérkari ezredest, a vezérkar 1., azaz hadmű
veleti osztályának vezetőjét, aki hivatott lesz a Bajnóczy által ki
adandó intézkedések elkészítésére és továbbítására. 

Közben a KSZV is jelentkezik. Az ügyeletes tiszt jelenti, hogy a 
Túrán Salzburgot este 10 óra körül elhagyta és hogy ott alighanem 
légiriadó van. Bicskén további kirakások folynak, Ceglédbercelen 
ugyancsak. A bicskei pályarombolás helyreállítására az intézkedések 
megtörténtek. 

E hírekkél visszasietek Kállayhoz, aki Keresztes-Fischerrel tárgyal. 
„De hát biztos, hogy a kormányzó a Turánon van?" — kérdi nyug
talanul. Erre csak azt tudom mondani, hogy erre bizonyítékom nincs 
és azt hiszem, ez csak a Turánnak Hegyeshalomra való beérkezése
kor fog kétséget kizárólag kiderülni. Ismerve a Salzburg és Wien 
közötti menetidőt, úgy vélem, hogy a Túrán Hegyeshalmot legkésőbb 
hajnali három óra körül elérheti és intézkedni fogok, hogy a Túrán és 
a miniszterelnökség közötti közvetlen távbeszélő-összeköttetés létre
jöjjön. 
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Ekkor lép be Szentmiklóssy külügyminiszter-helyettes, aki közli, 
hogy Ghyczy külügyminisztertől egy olyan — tolvajnyelven fogalma
zott — tisztán családi vonatkozásokat tartalmazó táviratot kapott, 
melyből kitűnik, hogy Hitler barátságtalan lépésre határozta el magát 
Magyarország ellen. Közli még, hogy a külügyminisztérium bizalmas 
iratanyaga egy részének megsemmisítésére már intézkedett, egy ré
szének a németek előli biztonságba helyezéséről pedig gondoskodott. 

Szentmiklóssy távozik, én pedig a titkári szobából Nádas vezérkari 
ezredest keresem. Lakásán senki sem jelentkezik, de irodájában meg
találom. 

Most vettem kézhez egy sürgönyt, azonnal jövök — feleli. 
Megérkezik Nádas ezredes, átnyújtja Kállaynak a sürgönyt, mely 

Szombathelyi aláírásával van ellátva. Kállaytól Bethlenhez kerül, tőle 
Keresztes-Fischerhez. Utóbbi visszaadja Nádasnak, akitől elkérem és 
én is elolvasom. 

A sürgöny szerint a németek nem ellenséges szándékkal jönnek és 
őket barátilag kell fogadni. A honvédség alakulatai további intézke
désig maradjanak laktanyáikban. 

Kállay ,,Köszönöm"-mel fordul Nádashoz és felém, értésünkre adva, 
hogy a miniszterek Bethlen Istvánnal egyedül akarnak maradni. 

Megérkezik Sombor főkapitány-helyettes és mielőtt Kállayhoz be
megy közli, hogy Bicskén állandó kirakások vannak, az állomás te
rületére nem lehet bejutni, mert azt a németek lezárták. Gépkocsi és 
nehéz harckocsi osztagok Budapest felé menetben. E percben a várost 
már elérhették. Közben beérkezik Kádár vezérkari ezredes is. 

Ahogy Nádassal kilépünk a miniszterelnöki várószobába, ott találom 
Ruszkiczay vezérezredest, Náday István vezérezredes és Beregfy Ká
roly vezérezredes hadseregparancsnokokat, Vörös János altáborna
gyot, a székesfehérvári II. hadtest parancsnokát, Magyarossy vezér
ezredes légügyi főcsoportfőnököt és Hellebronth vezérőrnagyot, a lé
gierő egyik csoportfőnökét, akinek a német légierő parancsnokságával 
való rendkívül szoros és szívélyes kapcsotát jól ismertem. 

Hogy Ruszkiczayt és Magyarossyt kivéve ki hívta a miniszterel
nökségre ezeket a magas rangú katonákat, ma sem tudom. Különösen 
érthetetlen volt előttem akkor Vörös János megjelenése, akinek tudo
másom szerint az adott időpontban Székesfehérváron, hadteste szék
helyén lett volna a helye. 

Miután Ruszkiczay val távbeszélőn röviden közöltem, milyen ese
mények teszik szükségessé eljövetelét, az volt az érzésem, hogy a tá
bornokokat már tájékoztatta. 

Közben elmúlt már két óra is, amikor végre befut Bajnóczy vezér
ezredes. Nádas átadja neki Szombathelyi sürgönyét. Gyorsan elol
vassa. Kállaynak bejelentem, mire Ruszkiczay, Náday, Beregfy és 
Nádas kíséretében belép. Én is bent maradok. 

Kállay azzal fordul Bajnóczyhoz, hogy a kormányzó helyzete bi
zonytalan, nem tudja, fogoly-e, vagy ura elhatározásának. Tudatá
ban van annak, hogy esetleges ellenintézkedéseink a kormányzó hely
zetét megnehezítik, mégis szükségesnek tartja mérlegelni az ellenál-
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lás lehetőségeit. Erre vonatkozólag kéri Bajnóczy véleményét, aki 
kifejti: 

A német megszállás ellen semmilyen előkészítő intézkedések nem 
történtek. Minden ellenállás illuzórikus, mert számbavehető harcképes 
erők sem Budapesten, sem vidéken nincsenek. Az alakulatok lét
száma kicsi; zömmel kiképzés alatt álló újoncokból állnak, fegyver
zetük hiányos. Az alvó polgári lakosággal számolni egyáltalában nem 
lehet. Erre sem lelkileg, sem fegyverzetileg előkészítve nincs. A fegy
veres ellenállás csak hiábavaló vérontást jelentene. Mintha Bajnóczy 
Lidicét is említette volna. 

Kállay ekkor felvetette a gondolatot, hogy a kormánynak Debre
cenbe, vagy valamelyik más tiszántúli városba, esetleg Erdélybe kel
lene repülni. Gyorsan Magyarossy vezérezredesért siettem, aki Hel-
lebronth kíséretében jött be. Kállay az elrepülés módjáról és lehető
ségéről kért tájékoztatást. De Hellebronth ridegen csak ennyit mon
dott, hogy ,,szó sem lehet róla. A repülőterek éjjeli felszállásra be
rendezve nincsenek, mire megvirrad, már meg lesznek szállva". Ma
gyarossy szó nélkül hagyta Hellebronth szavait, Bajnóczy pedig meg
erősítette, hogy repülőtereink éjjeli felszállásra berendezve nin
csenek. 

Kállay Hellebronth felé fordul: „Honnan tudja ezt tábornok ú r ? " 
„Biztosan tudom (lehet, hogy azt mondta: »biztosra veszem«), hogy 

ejtőernyősök a repülőtereket birtokba veszik." — E párbeszéd után 
akkor az volt a benyomásom, hogy Hellebronth többet tud, mint mi. 

Náday nem tudott a minden ellenállás nélküli magatartásba bele
nyugodni. Érveket keresett az ellenállás mellett és hiszékenységün-
ket, felkészületlenségünket — ha enyhe szavakkal is — korholta. 

Bajnóczy t Kállay visszatartotta, mi pedig a fogadószobába távoz
tunk, ahol Náday és Nádas az ott jelenlevőket a döntésről tájékoz
tatták. 

Végeredményben tehát Kállay hozzájárult ahhoz, hogy Bajnóczy a 
Szombathelyitől kapott sürgöny szellemében tegye meg intézkedését 
és úgy döntött, hogy a kormányzó visszatéréséig Budapestet nem 
hagyja el. 

Váratlanul betoppan Greiffenberg altábornagy német katonai attasé 
és éppen szembe találja magát a Kállay tói kijövő Bajnóczy val. Greif
fenberg egy sürgönyt mutat fel, de elolvasásra át nem adva tájékoz
tatja Bajnóczyt, hogy a Szombathelyi által küldött sürgöny Hitler és 
Horthy megegyezésén alapul és azért keresi őt. Kéri, hogy annak 
megfelelően cselekedjen. 

„Es wird geschehen" (meg fog történni) — szól Bajnóczy. 
,,Gott sei Dank" (Hála Istennek) — nyugtázza e szavakat a német 

tábornok, majd bebocsátást kér Kállayhoz, aki bejelentésemre Baj
nóczy és Nádas kíséretében fogadja is. Csak később tudtam meg 
Bajnóczytól, hogy Greiffenberg a következőket adta elő Kállaynak: 

Magyarország kormányzójának hozzájárulásával és az ország szu
verenitásának teljes épségben tartása mellett, az ország egyes helyeire 
német csapatok jönnek. A magyar csapatoknak laktanyáikban kell 
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maradniuk, hogy minden félreértésből fakadó összeütközés elkerül-
tessék. A Tiszántúllal való közlekedés egyelőre nem engedélyezhető, 
esetleg elrendelt mozgósítási intézkedéseket hatálytalanítani kell. 
A magyar közigazgatás végezze zavartalanul munkáját. 

A leírt események alatt a KSZV-vel állandó kapcsolatban állottam 
és így tudomásom volt arról, hogy a Túrán nagy késéssel érkezett be 
Wienbe. E késést 3 órára becsültem, melyet vasúttechnikai okok nem 
indokoltak. Folyamatosan jöttek a helyzetjelentések is. 

Megtudtam, hogy a bicskei pályarombolás csak jelentéktelen volt 
és a sínpálya Kelenföld felé ismét használható. A kirakások Bicskén 
és Ceglédbercelen befejeződtek. Budapest, Ferencváros, Rákosrendező 
és Kelenföld vasútállomásokra német szerelvények futottak be, me
lyek a kirakást megkezdték. A rendőrség pedig jelentette, hogy a 
város külső kerületeiben már német páncélosok állanak. A németek 
addig késleltették a kormányzói vonat Hegyeshalomra érkezését, míg 
Budapestet körül nem zárták és kellő számú harckocsival nem ren
delkeztek a fővárosban. 

A Túrán hazaér 

A Túrán március 19-én öt óra körül ért Hegyeshalomra, ahol a 
KSZV azonnal kapcsolatot létesített a Túrán és a KSZV hírközpontja, 
majd a miniszterelnökség között. Csatayt kértem és jelentettem neki, 
hogy Kállay a kormányzóval akar beszélni. „Alszik — válaszolta 
Csatay —, de itt van a Főnök." Szombathelyit értette ez alatt és a 
vonalba belépő Kállay már Szombathelyivel beszélt. 

Kállay feltétlenül a kormányzóval akart beszélni. De Szombathelyi 
ezt elhárította azzal, hogy a kormányzó igen fáradt, alszik és nálánál 
többet mondani ő sem tudna. 

A kormányzóval való beszélgetés nem is jött létre. 
Kállay beleegyezett ugyan abba, hogy Bajnóczy a honvédség felé 

az intézkedéseket Szombathelyi sürgönye szellemében kiadja, de azért 
kétségei voltak ezen intézkedések helyességét illetően. Attól tartott, 
hogy Szombathelyi sürgönyét a németek meghamisították. Az ellen
állás gondolata visszatérően foglalkoztatta. A Turánnal való beszél
getés után azonban végleg eltemette az ellenállás gondolatát és a kor
mánynak kelet felé való menekítését. 

A Túrán 8 óra körül érkezett meg Kelenföldre, Kállay, Keresztes-
Fischer, Bajnóczy és Szentmiklóssy fogadták. Mint rangban legfiata
labb, a fogadók bal szárnyán ott állottam én is, hogy Csatay rendel
kezésére álljak. 

A befutó Turánt látva mindjárt feltűnt, hogy német vasúti sze
mélykocsik vannak hozzácsatolva. Ablakaikból kíváncsi SS-ek tekin
tenek le ránk. 

Horthy szótlanul, de feszesen fogadta jelentkezésünket, mind
annyiunkkal kezet fogva. Azután Kállay és a testőrség parancsnoká
nak kíséretében elhajtatott. 

— 100 — 



A kelenföldi pályaudvartól Csatay lakásáig az utat kettesben tet
tük meg. 

Röviden közölte a Klessheimben, Hitlernél történteket, mondván, 
hogy ő ott inkább csak statisztált. Hitler minősíthetetlenül viselke
dett Horthyval szemben, aki sértődötten otthagyta a tanácskozást. 
A továbbiakban Szombathelyi vitte a főszerepet. Neki köszönhető, 
hogy Horthy és Hitler még egyszer találkoztak, és megállapodtak az 
ország ideiglenes békés megszállásában. Ennek eredménye Szombat
helyi sürgönye. Ö azonban a legrosszabbtól tart. A németeknek hinni 
többé nem tud. „Megutáltam őket" — mondta. Majd tájékoztatott, 
hogy a déli órákban koronatanács lesz a kormányzónál. „Egy percig 
sem maradok tovább! Légy ötkor a miniszteri irodában. A miniszter
helyettes is ott legyen." 

A beszélgetés alatt alig ismertem rá az egyébként rendkívül nyu
godt, logikusan beszélő, életvidám miniszteremre. Egy életunt, csaló
dott, rapszodikusan beszélő embert láttam viszont. 

De mintha kissé felszabadult volna, hogy végre kibeszélhette ma
gát. Én szóhoz sem jutottam és nem jelenthettem, hogy rosszabbat 
nem tehet, minthogy lemondjon. 

A minisztertől elbúcsúzva hazahajtattam. Egy izgalmas napban és 
éjszakában volt részem, álmatlanul, állandó izgalommal az események 
sodrában. Röpke percek adódtak csak, hogy a bennem kavargó ér
zelmeket az értelem útjára tereljem. A németek eljárását mélységesen 
elítélő undor és a tehetetlenségünk miatti szégyen és düh dúltak ben
sőmben, váltakozóan, a pillanatnyi események hatása alatt. 

Hazaérve, mind testileg, mind lelkileg fáradt voltam. Pihenni vágy
tam. De a pihentető álom elkerült. Az érzelmek és az értelem válta
kozó befolyása alatt — sok töprengés közepette — végül is a követ
kezőket szűrtem le magamban: 

1. A németek háta mögött valóban kerestük a kapcsolatot ellen
feleinkkel. Ez kétségtelenül magyar érdek volt, de a német és az 
össz-szövetségi érdekeket sértette. — Talán nem voltunk elég körül
tekintők a magyar szempontból mindenképpen indokolt, sőt parancsoló 
kapcsolatok felvételénél? 

2. A Vörös Hadsereg talán már csak 100—150 km-re van az észak
keleti Kárpátok gerincétől. Űtja onnan szabad a Kárpátok felé és ha 
az utánpótlás lehetővé teszi, napok alatt a Tatár-hágón lehet. Akkor 
pedig a dél-ukrajnai és galíciai német arcvonal között kb. 200 km-es 
űr keletkezik. Az arcvonalak tehát elszakadhatnak egymástól. 

E hadászatilag rendkívül kritikus helyzetben azért kényszerültek-e 
a németek megszállásunkra, hogy kiugrásunkat, sőt esetleges szembe
fordulásunkat megakadályozzák és Magyarország hadipotenciálját, be
leértve a mozgósított magyar hadsereg harcbaállítását a maguk javára 
hasznosítsák? S mindazt a szükség törvényt bont elve alapján, bármily 
fájdalmas és megalázó legyen is ez hazánkra. 

3. De mi késztetett minket arra, hogy a kapott és ellenőrzött hírek 
dacára sem hit tünk egy megszállás lehetőségében? Miből táplálkozott 
ez a tragikus következményekkel járó hiszékenység? 
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Ha eddig nem is, de most igazán eszünkbe juthatott volna az a több 
évszázados mondás, hogy ,,ne higgy magyar a németnek, akármiben 
hitegetnek". 

4. Hogy lehettünk annyira könnyelműek, ihogy sem politikailag, sem 
katonailag, mégcsak a legminimálisabb előkészületeket sem tettük 
meg, mindent elmulasztottunk? 

5. Űj, az eddiginél sokkal súlyosabb helyzetbe kerültünk, valószínű
leg igen erősen korlátozott cselekvőképességgel. 

A háborúból azonban mindenképpen ki kell kerüljünk. Jövőbeni 
cselekményeink erre kell irányuljanak és ennek érdekében kell leg
felsőbb vezetésünknek immáron ügyes, kétszínű játékkal oly helyze
tet teremteni és a cselekvésre kedvező időpontig időt nyerni, hogy a 
vesztesek oldalát még időben elhagyhassuk. 

Ezek a gondolatok foglalkoztattak és ezekkel értem délután 4 óra
kor a miniszteri irodába. 

A szokásos referádára készültem fel. Pár perc késéssel, polgári ru
hában, rendkívül ideges állapotban megérkezett Csatay is. Közölte 
velem, hogy lemondott, a minisztérium vezetését az új miniszter ki
nevezéséig a miniszterhelyettesnek fogja átadni. Készítsek elő min
dent, mert nemsokára jelentkezni fog, ő pedig, megundorodva min
dentől, végezni akar mindennel. 

Jelentésemet szokás szerint a harctéri helyzet vázolásával kezdtem 
el, de hirtelen és indulatosan félbeszakított: „Nem érdekel, mi van 
még? Röviden!". 

Nagyon tiszteltem és nagyon szerettem Csatay minisztert. Jót és 
rosszat mindenkor őszintén jelenthettem neki. Éreztem azt is, hogy 
bizalmába fogadott. Ez adott bátorságot ahhoz, hogy elhatározása hely
telenségére rámutassak. Előadtam, hogy a kormányzó bizalmából és, 
mint katona, bizonyos mértékben parancsra lett miniszter és mind
addig, míg az államfő bizalmát bírja, nincs joga lemondani, mert ezzel 
annak politikai nehézségeit csak fokozná. Tisztában kell lennie azzal, 
folytattam, hogy utána már csak olyan miniszter jöhet, aki nálánál 
elfogadhatóbb a németek szemében. Talán Rácz, de esetleg Ruszkay. 
Amíg azonban a helyén van, és a kormányzó lemondását nem kívánja, 
ne hozza őt abba a kellemetlen helyzetbe, hogy az utód kinevezésébe 
a németek beleszóljanak. 

Maradnia kell, éppen most, amikor a honvédség egységének érde
kében mindent meg kell tennie, hogy a kellő pillanatban és megfelelő 
előkészítés után a németektől megszabadulhassunk és a vesztes há
ború súlyos következményei alól minél nagyobb mértékben mente
süljünk. 

Ekkor a szomszéd szobában, mely irodahelyiségem volt, csengett a 
telefon. Csatayné jelentkezett. Egy-két elejtett szavából megértettem, 
hogy öngyilkosságot terveltek ki. 

Visszatérve a miniszterhez, benyomásomat őszintén jelentettem, 
hozzáfűzve, hogy e súlyos helyzetben ezt a honvédséggel, az ország
gal szemben gyáva félreállásnak, hálátlan cserbenhagyásnak kell mi
nősíteni. 
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Csatay ingerülten csendre intett és kijelentette, hogy senkinek sem
mi köze, hozzá, mégha öngyilkosok lennének is. „Az átadást készítsd 
elő, és hívjad a miniszterhelyettest!" 

Ruszkiczay vezérezredes —, aki jelentésemre azonnal jött — jó 
barátja volt Csataynak, aki nagyon megbecsülte és sokat adott sza
vára. Fanatikus szorgalmú ember lévén, a minisztérium apró-cseprő 
ügyeivel is tisztában volt, és a minisztert sokban tehermentesítette. 

Ettől az embertől vártam segítséget, hogy Csatay maradjon. Nem is 
csalódtam. Tárgyilagos, megnyugtató hangon, lényegében ugyanolyan 
érveket sorakoztatott fel, mint jómagam, de talán diplomatikusabban. 

Beszélgetésüknél nem voltam végig jelen, de a szobáinkat összekötő 
ajtót nem zártam be teljesen, így Ruszkiczay majdnem minden szavát 
hallottam. Csatay alig beszélt, de Ruszkiczay kérő szavainak hatására 
a miniszteri teendők átadása ez alkalommal elmaradt. 

Másnap egy új hét kezdődött, de mintha egy új, az eddigieknél is 
terhesebb korszak vette volna kezdetét. És mintha egy, a tegnapival 
szemben új miniszterem is lett volna. Megjegyzéseiből kiéreztem a 
fokozódó gyűlöletet a német birodalom vezetői ellen. Mindinkább 
úrrá lett rajta az elhatározás, hogy marad, és ha Horthy vállalja a 
szakítást a németekkel, úgy követni fogja. 

Hogy pedig az általam vázolt elgondolásainkból mi sikerült, illetve 
mi nem és miért nem, s hogy a sikertelenségeknek hazánkra mily 
tragikus következményei voltak annak idején, az túllépi e visszaem
lékezés kereteit. 

Katonapolitikai kérdések már ezek, melyek leírása és tárgyilagos 
bemutatása, méltatása a hadtörténészek feladata. 



OKMÁNYTÁR 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADSEREGE GYALOGOS 
ÉS LOVAS CSAPATTESTEINEK (ÖNÁLLÓ ALOSZTÁLYAINAK) 

NYELV SZERINTI SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA (1918. MÁJUS)* 

KUN JÓZSEF 

Az első világháború történelmi eseményeinek feltárása, egy sor-
kérdés újabb felülvizsgálata s különösen az Osztrák—Magyar Monar
chia széthullása okainak és folyamatának kutatása napjainkban a ha
zai és a nemzetközi tudományos érdeklődés homlokterében áll. Nem 
túlzás azt mondani, hogy az első világháborúval kapcsolatos kutató
munka újabb reneszánszát éli. Az itt közlésre kerülő dokumentum 
ehhez a munkához kíván segítséget nyújtani. 

Okmányok folyóiratokban történő közzétételét számos körülmény 
indokolja, melyek közül legfontosabbak, hogy a kutatók szélesebb kö
rének érdeklődésére tarthassanak számot és elsőrendű forrásértékkel 
rendelkezzenek. A publikálás indokai között szerepel az előbbi két 
szempont megléte esetén az a körülmény is, hogy egy-egy alapvető 
dokumentum a kutatók számára nehezen hozzáférhető. Megítélésünk 
szerint az itt közlésre kerülő összeállítás a fenti szempontoknak meg
felel s a benne található adatokból a kutatók 1918 májusára, illetve 
az azt megelőző hónapok eseményeire vonatkozóan hasznos követ
keztetéseket vonhatnak le. A katonatömegek nemzetiségi hovatartozása 
ugyanis, ha nem is mindig elsődleges <tényezőként, de jelentősen befo
lyásolta az 1918-as év katonapolitikai eseményeinek alakulását. 

A nemzetiségi kérdés a Habsburg-monarchia haderejében a nacio
nalizmus megjelenésével párhuzamosan jelentkezett s azokra a kato
nai vezetés már a kezdet kezdetén érzékenyen reagált. Az ok kézen
fekvő: a nemzeti hovatartozás érzésének erősödése, majd az önálló 
nemzeti államok létrehozására irányuló mozgalmak megjelenése és fo
kozatos kiszélesedése a haderőt sem hagyta érintetlenül. A katonai 
központi hatóságok a legkülönbözőbb intézkedésekkel próbálták tá
voltartani a haderőt a nemzetiségi mozgalmak hatásától és igyekeztek 

* A tüzérség nemzetiségi összetételéről nem adtak ki összesítést. Megítélésünk szerint 
ennek egyik oka az 1918-ban folyamatban levő nagy belső átszervezés, valamint a tüzérség 
amúgy is meglevő széttagoltsága. Megjegyzendő, hogy az első világháború alatt a tüzérüte
gek száma megháromszorozódott. 1914-ben pl. a hadosztály-tüzérség 7, 1918-ban pedig 21 
ütegből állott. 
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a katonatömegeket az összbirodalmi érdekek engedelmes eszközévé 
formálni. Egyik hosszú múltra visszatekintő módszer volt, hotgy a bi
rodalom azon részeiből, ahol nemzetiségi mozgalmakat észleltek, a he
lyi lakosság köréből regrutálódott csapatokat — figyelmen kívül 
hagyva a mozgósítások alkalmával ebből adódó nehézségeket — más 
hadkiegészítésü körzetekbe helyezték át. Több alkalommal megtör
tént, hogy a fegyelem helyreállítása érdekében egyes alakulatok sze
mélyi állományát összekeverték, vagyis az alakulatok nemzetiségi ösz-
szetételét megváltoztatták. 

A birodalom sajátos etnikai alkatából természetszerűleg következett, 
hogy a nemzetiségi összetétel és az ahhoz kapcsolódó soknyelvűség az 
osztrák—magyar haderő egyik problémája maradt. A katonai bürok
rácia folyamatosan nyilvántartotta a csapatok nemzetiségi összetételét 
(az osztrák Landwehr-nél és a honvédségnél is) és a vezetés folyama
tosan azon munkálkodott, hogy biztosítsa a sok nép fiaiból álló fegy
veres erő hadrafoghatóságát. Különös gonddal regisztrálták, hogy a 
tisztek anyanyelvükön kívül milyen nyelveket, milyen fokon beszél
nek. A fentiekkel kapcsolatosan az osztrák Kriegsarehivban gazdag 
levéltári forrásanyag áll a kutatók rendelkezésére. Nem minden lénye
ges dokumentum maradt fenn, de a meglevők is elegendők a kérdés
komplexum sokoldalú, alapos elemzéséhez és helytálló következtetések 
levonásához. Mindezt csupán azért kívántuk megemlíteni, mert több
ször elhangzott, sőt írásban is megfogalmazást nyert olyan megállapí
tás, hogy a monarchia hadseregének nemzetiségi összetételéről nem 
készültek kimutatások. A levéltári források alapján a nemzetiségi 
összetételről és az ezzel kapcsolatos problémákról számos publikáció is 
megjelent. Ezek közül csupán a kimondottan statisztikai jellegű kiad
ványokra szeretnénk felhívni a kutatók figyelmét: 

Prof. A. L. HICKMANN : Die Nationalitäten-Verhältnisse im 
Mannschaftsstande der. k. u. k. gemeinsamen Armee. (A kiad
vány csupán egy nagyméretű színes táblázatból áll, amely a kö
vetkező három részre tagozódik: 1. A gyalogezredek nemzeti
ségi összetétele 1900-ban. Egy-egy nemzetiség 5 százaléknál 
kisebb előfordulási arányát az összeállításnál nem vették figye
lembe. 2. Az egyes fegyvernemek legénysége nemzetiségi ösz-
szetételének összehasonlító táblázata. Az összeállítás a magyar 
statisztikai évkönyv ide vonatkozó adatainak 10 éves átlagát 
rögzíti. 3. A közös haderő egyes csapattestei létszámának 1903-as 
összehasonlító táblázata.) 

Dr. Wilhelm WINKLER: Der Anteil der nichtdeutschen Volks
stämme an der öst.-ung Wehrmacht. Wien, 1919. 

Dr. Wilhelm WINKLER: Die Totenverluste der öst.-ung. Mo
narchie nach Nationalitäten. Wien, 1919. 

Maximilian EHNL: Die österreichisch-ungarische Landmacht 
nach Aufbau, Gliederung, Friedensorganisation, Einteilung und 
nationaler Zusammensetzung im Sommer 1914. (Ergänzungs
heft 9 zum Werke ,,Österreich-Ungarns letzter Krieg".) Wien, 
1934. 
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Az M. Ehnl által kiadott összeállítás, amint ez a cfcnből is kitűnik, 
tartalmazza az egész szárazföldi haderő százalékban kifejezett nem
zetiségi megoszlását. Kilenc nemzetiséget sorol fel, a tizedik rovatban 
pedig összevontan szerepelnek a horvátok, szerbek, szerb-horvátok, 
tehát — a szlovének kivételével — a monarchiában élő délszláv nem
zetiségek. A tizenegyedik rovat fejrésze a .,különböző" címet viseli és 
majdnem kivétel nélkül mindegyik csapattestnél található bejegyzés 
ebben a rovatban. Ez azt jelenti, hogy az állomány nemzetiségek sze
rinti besorolása megközelítően sem pontos. Átlagosan a csapatlétszám 
20 százaléka szerepel az utolsó rovatban. 

A háborús évek alatt a csapatok személyi állománya sokkal gyor
sabban változott, illetve cserélődött, mint békeidőben. Ennek ellenére 
folyamatosan nyilvántartották a nemzetiségi összetételben bekövetke
zett változásokat s az egyes táblázatokból kitűnik, hogy a lehető leg
nagyobb pontosságra törekedtek. Tizenhárom nemzetiséget tartottak 
nyilván és ezen belül egy-egy nemzetiség előfordulási arányát 0,25 
százalékos pontossággal kimutatták. Az eredeti összeállításban 100 
részre osztott, vízszintesen futó hasábokon belül különböző színek 
szemléltetik a csapattestek nemzetiségi összetételét. Ilyen formában a 
közzététel megoldhatatlan lett volna, ezért kellett választanunk a szá
mokkal történő ábrázolást. Dokumentációnk tartalmilag annyiban tér 
el az eredetitől, hogy három nemzetiséget (szerb-horvát, horvát, szerb) 
összevontunk, egyet pedig (Ladiner)1 külön nem tünte t tünk fel. Az 
egyéb rovatba soroltuk minden esetben a ladinokat és néhány esetben 
más nemzetiségeket is, ha létszámuk aránya nem érte el a 0,5 száza
lékot sem. A nemzetiségi összetételről szóló utolsó összeállítást a 
„K. u. k. Armeeoberkommando" hadműveleti osztálya adta ki 1918. 
augusztus 26-án és az elosztó szerint 17 személynek, illetve katonai 
szervnek küldte meg.2 A kísérőirat szövege a következő: 

,,A május hó folyamán befutott jelentések alapján rezervált fel
használásra mellékelten megküldjük a gyalogos, lovas csapattestek 
(önálló alosztályok) nyelv szerinti összetételéről készült színes táblá
zatokat. 

A még hiányzó jelentések kiegészítés formájában kerülnek kiadásra. 

1 Ladinok. Dél-Tirolban élő, rétoromán nyelvet beszélő népcsoport. Számuk osztrák 
területen kb. 18—20 000-re tehető. 

2 Az elosztón az alábbi címek szerepelnek: 
— GM. Fhr. v. Waldstätten 
— Obst. d. Gstbs. Kps. Beyer 
— AOK. Op. Abtg. Ausbildungsgruppe 
— AOK. OP. Abtg. Org. Gruppe 
— AOK. Op. Abtg. I Gruppe 
— AOK. Op. Abtg. R Gruppe 
— AOK. Op. Abtg. B Gruppe 
— AOK. Präs. Abteilung 
— AOK. QAbt. 
— AOK. Nachrichten Abtg. 
— Evidenzbüro des Gstbs. Wien 
— Chef d. Ersatzwesens f.d.g.b.M. 
— K.u.k. KM. Präs. Büro 
— K.u.k. KM. Abtg. 5 
— K.u.k. KM. Abtg. 10 
— K.u.k. Min. f. LV. 
— K.u.k. LVM. 
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A tüzérségi alakulatok állományának nyelv szerinti összetételéről 
táblázatok nem kerülnek kiadásra, de az idevágó adatok a Hadsereg-
főparancsnokság Szervezési Csoportjától beszerezhetők." 

Az összeállítást titkosan kezelték,3 a táblázatokból meghatározott 
példányszám készült, s mindegyik külön nyilvántartási számot ka
pott. A hadműveleti osztály 1918. augusztus 31-én pótlólag még ki
adott egy összeállítást olyan alakulatokról, amelyeknek a korábban 
kiadott táblázatokban csupán a hadrendi számai voltak feltüntetve, a 
nemzetiségi megoszlásukról azonban nem szerepeltek adatok. A pót
lólag kiadott összeállítás adatait dokumentációnkba felvettük, de, saj
nos, a kép még így sem teljes. Azoknál az alakulatoknál, ahonnan nem 
futottak be jelentések, továbbra is csak a hadrendi szám szerepel, a 
többi rovat üresen maradt. 

Bevezetőnkben kívánjuk megjegyezni, hogy dokumentációnk címe 
szöveghű fordítása az eredeti irat tárgymegjelölésének. A cím a csa
pattestek nyelv szerinti megoszlásáról beszél, de az idekaposolódó 
egyéb iratokból s a már megjelent publikációkból egyértelműen ki
tűnik, hogy a hadsereg-főparancsnokság a nyelvi megoszlás alatt a 
nemzetiségi összetételt értette. Itt hívjuk fel továbbá a figyelmet arra 
is, hogy a zászlóaljak hadrendi számait hol arab, hol római, hol pedig 
kombinált (arab—római, pl. 1/VII.) számösszetétel jelzi, amelyekre 
szükség szerint jegyzetben is utalunk. 

Végezetül meg kell említenünk, hogy az itt közlésre kerülő doku
mentumot az adatok felhasználásakor forráskritikai vizsgálat alá kell 
vetnünk. A személyi állományra ugyanis — attól függően, hogy a 
csapattestek hol állomásoztak, milyen hadkiegészítésű körzetből reg-
rutálódtak és közös, vagy honvéd egységről volt-e szó — különböző 
mérvű lelki és fizikai terror nehezedett. A befolyásolás, amely ese
tenként egészen durva és agresszív formákat öltött, arra irányult, 
hogy a katonák a körülményéktől függően mindenekelőtt osztráknak, 
illetve magyarnak vallják magukat. Megítélésünk szerint a monarchia 
hadserege nemzetiségi összetételéről készült utolsó összeállítás, az el
mondottak figyelembevétele mellett is, megközelítően hű képet nyújt 
a korabeli valóságos helyzetről. 

Levéltári jelzet: Österreichisches Kriegsarchiv, Neue Feldakten. 
K. u. K. Armeeoberkommando Op. Abt. Op. Nr. 109 100. 

3 Az irat titkossági foka: „Verschluss". Erről az akkor érvényben levő ügyviteli sza
bályzat (Gescheftsordnung für das k.k.Heer, Dienstbuch A—5, a.) a következőket mondja: 
„Azokat az iratokat, melyeket tartósan, vagy átmenetileg titkosan kell kezelni, az irat felső 
szegélyén Verschluss jelzéssel kell ellátni." 
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1. K. u k. gyalogezredek4 

1 72 0,5 17 8 0,5 1 1 

2 10 50 1 6 1 32 

3 6,5 91 1 1,5 

4 77 1 4 IS 

5 2 74 1 1 2 19 ] 

6 32,5 24,5 1 15 1,5 24 1,5 

7 74 4 1 IS 3 

8 25 70 5 

9 12 2 3 5 11 65 1 1 

10 8 4 4 52 31 1 

11 19 1 72 1 1 6 

12 6 57 1 31 1,5 3,5 

13 8 4 84 4 

14 94 4,5 1 0,5 

15 18 4 22 52 2 2 

16 1 2 2,5 8,5 86 

17 11,5 0,5 0,5 0,5 81,5 4,5 0,5 0,5 

18 

19 2 89 8 0,5 0,5 

20 5 4 81 10 

21 22 75 1 1,5 0,5 

22 3 4 1,5 1,5 90 

23 33 43 1 15 8 

24 
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25 2 80 1 16 1 

26 35 62 3 

27 75 14 7 4 

28 5 80 2 1,5 1,5 10 

29 24 24,5 1,5 6 30,5 13,5 

30 11 1 2 32 51 1 2 

31 22 13 1 1 63 

32 6 76 15 1 2 

33 20 34 3 1 42 

34 1 93,5 1 4,5 

35 46 52 2 

36 1915. július 21-én a z ezredet feloszlatták. 

37 

38 

5 

5,5 

49 

73 

4 2 4 35 1 37 

38 

5 

5,5 

49 

73 6,5 2 2 11 

39 82 1 1 16 

40 5 2 1 78 10 1 3 

41 24 2 1 7 26 40 

42 81 1 16 1 1 

43 12 8 1,5 0,75 0,75 2 75 

44 1 91 7 1 

45 16 2 3 3 41 32 3 

46 1 84 5 2 8 

47 72 5 22 0,25 0,75 

48 2,5 82,5 1,5 1 0,5 12 

49 94,5 0,25 4,5 0,75 
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50 6,5 31 1 0,25 0,25 61 

51 2,5 46,5 2 1 48 

52 21,5 67 2 0,5 1,5 5 2,5 

53 1 2 1 1 95 

54 31 59 6 2 1 1 

55 12 1 2 1 25 57 1 1 

56 10 3 81 6 

57 3 0,5 7,5 87 1 1 

58 

59 95 5 

60 2 89 2 1,75 1,25 2 1,25 0,75 

61 42 18 0,5 2 0,5 0,5 7,5 29 

62 4 52 1 l ] 2 39 

63 8 23 1 1 1 66 

64 8 17 1 1 73 

65 2 59 1 23 11 4 

66 2 40 52,5 5,5 

67 8 26 60 2 4 

68 4 90 2 0,5 0,75 0,75 2 

69 1 92 2 1 4 

70 10 8 0,75 3,5 0,75 77 

71 4 14 80 1 1 

72 11 23 1 65 

73 87 8 1 1 1 2 

74 37 62 
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75 19 79 2 

76 46 40 8 2 1 3 

77 15 2 3 2 22 56 

78 3 4 2 2 89 

79 100 

80 8 3 23 64 2 

81 31 66 1 1 1 

82 

83 16 72 4 5 2 1 

84 74 5 1 20 

85 6 31 1 25 37 

86 5 71 2 1 2 2 9 8 

87 10 2 3 84 1 

88 

89 

31 68 1 88 

89 

31 

90 

91 51 47 1 1 

92 81 0,25 18 0,5 0,25 

93 59 35 6-

94 81 18 1 

95 

96 1,5 3 0,75 0,75 0,25 93,5 

97 

98 29 65 5 1 

99 63 1 36 
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100 26 18 8 38 8 2 

101 1 87 1 1 10 

102 14 85 1 

103 

104 89 1 3 1 6 

105 7 88 1 4 

106 37 52 6 1 2 2 

107 84 0,75 4 1 8 2 0,25 

108 21 76 3 

109 8,5 1,5 2,5 35,5 50 1,5 0,5 

110 3 0,5 2,5 73,5 17 0,5 3 

111 46 52 1 1 

112 2 8 86 4 

113 4 4 85 7 

114 90 2 4 1 1 2 

115 

116 3 6 1 7 80 3 

117 

118 24 70 0,5 1 1 3 0,5 

119 32 60 5 1 2 

120 32 24 22 14 8 

121 58 30 0,5 4 6 1 0,5 

122 3 1 1 2 24 68 1 

123 30 58 2 8 2 

124 15 1 1 13 60 1 2,5 6,5' 
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125 4 55 38 2 0,5 0,5 

126 2 89,5 3 5,5 

127 69 1 4 8 3 8 2 5 

128 9 44 2 5 1 31 8 

129 29 20 4 24 3 20 

130 6,5 3 3,5 2 27 49,5 1,5 3,5 3 0,5 

131 21 55 1 3 0,5 0,5 3 16 

132 2 79 1 7 2 4 1 2 2 

133 8 63 10 2 17 

134 3 78,5 1,5 11,5 1,5 2 2 

135 1,5 1 1,5 1 94,6 0,5 

136 17,5 0,5 60 12,5 8 1 0,5 

137 61 17 10 11 1 

138 

139 

10 

5 

34 

59 0,5 

2 1 1 52 138 

139 

10 

5 

34 

59 0,5 

2 1 

0,5 35 

203 7 20,5 7 12,5 3,25 3 0,5 40,5 5,75 

204 19 21,5 1 3 13 6 32 4 0,5 

2 K. u. Í . tiroli császárvadász gyalogezredek 

1 89 9 2 

2 86 8 6 

3 85 2 7 1 1 1 1 2 

4 82 11 4 3 

3. K . u. k. 1 tosznia- tiercego vinai gyalogezr edek (gyalogzás >zlóaljal t )5 

1 2,5 1 2 94,5 

2 8 1 2 89 

Ő Hadtörténelmi közlemények — H 3 — 
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3 1 1 1 1 96 

4 3 0,5 2 0,5 1 93 

5 3 0,75 2 0,25 0,75 0,25 93 

6 1 0,25 2 0,5 96 0,25 

7 14 3 1 82 

8 3 1 2 94 

1/VIII. 4,5 12,5 1 2 79 1 

2/VII. 7 1 1 8 1 82 

2/IX. 5 0,5 2 0,5 3 88 1 

3/VI. 

4/VI. 7 93 

4/VIII . 3,6 10 4,5 82 

7/IIT. 

4. E . u . k. kombinált keleti hadtest6 

• 9 » 1 1 1 » 1 76 1 6 1 1 
5. K. u. k. tábori vadászzászlóaljak 

1 51 42 4 3 

2 41 2 53 2 1 1 

3 

4 14 4,5 4,5 37,5 27 0,5 1 11 

5 45 33 21 0,5 0,5 

6 18 33 49 

7 17 2 52 27 2 : 

3 64 4 5 15 12 

9 84 4 1 
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10 87 2 11 

11 22 60,5 2 12 3,5 

12 38 57 1 4 

13 

u 
15 1,5 80 14 0,5 1,5 1 1,5 

16 

17 36 52 12 

18 

19 13 33 53 1 

20 30 1,5 1,5 43 24 

21 94 4 1 1 

22 61 31 1,5 6,5 

23 2 40 1 1 1 55 

24 2 92 1 1 3 1 

25 30 69 1 

26 5 91 2 2 

27 

28 13 49 2 1 35 

29 3 48 40 8 1 

30 14 1 1 9 56 2 17 

31 4 3 0,5 92 0,5 

32 6 46 39 4 5 

8* — 11 5 — 



6. K. n. k. bosznia-hercegovinai vadászzászlóaljak 

21 62,5 4 5 6 15,5 4 2 1 

22 30 1 25 25 1 13 4 1 

23 76 3 8 2 6 5 

24 85 6 5 4 

25 81 14 4 . 1 

26 84 6 7 3 

27 78 10 10 1 1 

28 65 5 23 2 2 1 2 

29 83 12 2 1 2 

30 93 1 2 3 1 

31 36 7 25 1 16 3 2 2 3 5 

32 50 13 20 16 1 

7. I L u. K. határvadász zászlóaljak 

I . 49 1 15 2 1 29 3 

I I . 42 0,5 15 40,5 2 

I I I . 4 90,5 0,5 5 

IV. 24 1 40 23 2 10 

V. 10 34 32 24 

VI. 

8. K. u. K. magashegyi századok 

12 21 33 4 10 7,5 1,5 9 14 

13 58 40 2 

— 116 — 

S
zá

m
 

N
ém

et
 

M
ag

y
ar

 

C
se

h
 

S
zl

o
v
ák

 

L
en

gy
el

 

R
u
té

n
 

S
zl

ov
én

 

H
o
rv

át
, 

sz
er

b
-h

o
rv

át
, 

sz
er

b
 

R
o

m
án

 

O
la

sz
 

E
g
y
éb

 



14 50 8,5 3 4 8 26,5 

15 80 8 1,5 8 1 1,5 

16 100 

17 62 7 5 9 11 0,5 0,5 3 2 

18 60 3 9 9 11 1 1 6 

19 73 4 2,25 6 1 2,25 11 0,5 

20 64 8 11 3 2 7 3 2 

21 62,5 4 5 6 15,5 4 2 1 

22 30 1 25 25 1 13 4 1 

23 76 3 8 2 6 5 

24 85 6 5 4 

25 81 14 4 1 

26 84 6 7 3 

27 

28 

78 

65 

in in 1 

2 

1 

2 

27 

28 

78 

65 
1U 
5 

1U 
23 

1 

2 

1 

2 1 2 

29 83 12 2 1 2 

30 93 1 2 3 1 

31 36 7 25 1 16 3 2 2 3 5 

32 50 13 20 16 1 

9. K. u. t. hegyi-vezető századok 

1 91 3 0,5 5 0,5 

2 86 0,5 0,5 3 10 

3 84 1 3 1 5 5 1 

4 84 1 8 1 

— 11 7 — 
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5 90 4 6 

6 

7 

8 78 7 2 6 7 

9 

10 87 1 3 1 2 1 3 2 

11 86 2 5 2 2 2 1 

12 80 1 6 1 9 2 1 

13 86 4 1 5 1 3 

10. K. u. k. DNy-i olasz zászlóaljak 

1 13 0,5 0,5 86 

2 2 98 

3 9 0,5 4 0,5 2 84 

4 9 3 0,5 7 0,5 80 

5 

11 . K. k. DNy-i o lasz zás zlóaljal C 

6 4 1 4 1 1 3 86 

7 18 1 1 2 78 

8 

12. K. u. k . kerékj >áros zá szlóalja k 

1 42 26 12,5 2 0,5 13,5 2,5 1 

2 59 17 10 2 1 6 2 3 
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13 1. M. kir. kerékpáros zászlóalj 

7 81 7 3 2 

14. K. k. lövészezredek (zászlóaljak)7 

1 74 15 10 1 

2 90 4 4 1 1 

3 82 3 8 2 5 

5 10 2 2 20 4 1 61 

5/II. 16 19 2,5 39 17 6,5 

6 71 22 3 2 2 

7 41 48 6 5 

8 14 72 2 7 5 

9 72 22 

40 

4 

5 

2 

10 50 

22 

40 

4 

5 

2 

10 50 

22 

40 

4 

5 5 

11 38 55 6 1 

12 9 86 4 1 

13 50 41 9 

14 14 83 2 1 

15 22 65 12 1 

16 5 3 90 2 

17 7 4 77 11 1 

18 9 4 41 46 

19 3 1 33 63 

20 14 1 2 21 57 2 3 

21 63 1 14 

— 11 

3 

9 — 
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22 21 1 2 9 39 27 

22/111. 10 2 1 19 37 4 27 

23 15 20 8 8 2 47 

23/IV. 8 10 16 18 48 

24 76 1 17 5 1 

25 7 88 3 1 1 

26 31 3 3 1 61 1 

28 21 57 11 1 2 8 

29 43 49 5 3 

30 16 77 6 1 

31 25 22 50 3 

32 8 6 81 5 

33 7 7 23 63 

34 9 2 43 46 

35 14 1 23 60 2 

36 6 2 20 71 1 

37 19 17 11 3 2 46 1 1 

] L5. K. k. hegyi-lövészezredek 

1 63 3 4 1 27 1 1 

2 7 2 1 2 88 

1 6. K. k császár-lövészezredek (zászlóaljak)8 

I. 75 3 9 7 3 3 

I I . 77 5 8 4 2 4 

I I / I I . 70 7 8 5 4 6 

I I I . 83 7 3 2 2 3 
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17. M. kir. honvéd gyalogezredek (zászlóaljak)9 

1 4 78 1,5 1,5 15 

2 

3 3 69 2 22 4 

4 3 58 6 3 30 

5 

6 15 61 4 13 6 

5 

6 15 61 4 1 13 6 

7 

8 

9 3 59 37 1 

10 1 96 2 1 

11 4 77 3 15 1 

12 0,5 42 4 23 0,5 30 

13 13,5 48 38 0,5 

14 3 79 18 

15 5 24 70 1 

16 8 55 22 1 2 12 

17 5,5 73,5 3 18 

18 26 61 3 1 7 2 

19 11 66 1 9 12 1 

20 4 71 3 10 12 

21 3 54 1 42 

22 2 42 3 53 

23 5 34 3 58 

24 8 51 

— 12 
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25 0,5 0,5 1 98 
1 

26 1 1 98 

27 1 2,5 1 0,5 95 

28 5 3 2 90 

29 1 73 1 2 23 

30 9 65 1 1 1 7 16 

31 3 74,5 7 1 14,5 

32 5 42 4 49 

33 0,5 0,5 99 

34 13 65 14 1 4 3 

300 14 56 9 4 17 

301 16 48 9 15 12 

302 23 51 2 5 19 

305 14 50 11 6 19 

306 8 55 1 1 35 

307 13 54 14 4 15 

308 2 62 5 2 29 

309 7 53 3 2 35 

310 2 57 3 1 37 

311/1. 1 99 

313 6 52 14 8 4 16 

314 10,5 37 35 5 12,5 

316 4 47 31 1 3 14 

316/1. 9 51 15 11 14 

Orosz 
zj. 

6 43 4 

— 12 2 — 
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18. K. k. népfölkelő gyalogezredek (zászlóaljak)10 

1 74 14 8 3 1 

2 54 17 13 14 1 1 

2/IV. 65 11,5 8 10 3,5 2 

6 59 32 5 3 1 

9 

9/V. 

39 21 6 

A 

6 

6 

3 

6 

5 

4,5 

20 

4,5 

9 

9/V. ÓO ÓO y 

6 

6 

3 

6 

5 

4,5 

20 

4,5 

11 27 58 9 5 0,5 0,5 

13 47,5 42,5 10 

16/IV. 24 21 48 3 3 1 

22 11,5 2 1 24 50 11,5 

23/1. 8 9 16 14 51 2 

23/11. 10 

19 

1,5 7 17 7 1,5 55 1 

25 

10 

19 

1,5 

69 11 1 

27 25 6 7,5 5 51 2 2,5 1 

31 32 22,5 38 4,5 3 

32 4 6 82 7 1 

33/V. 18 13 24 38 4 3 

37/1. 11 2 2 6 79 

37/11. 8 5 3 5 1 75 2 1 

37/V. 2 2 2 92 2 

37/VI. 3 3 2 92 

37/VII. 1,5 1,5 12 65 20 

39/IV. 58 3 35 3 

— 12 3 — 

1 



51 33 8 28 30 1 

409 27 3 39 20 7 1 1 2 

19. K. k. népfölkelő gyalogzászlóaljak11 

10 

17 29 54 5 10 2 

23 50 0,5 34 15 0,5 

24 52,5 42,5 4 1 

29 58 15 10 8 8 1 

37 55 33 4 7 1 

38 45 0,5 52 2 0,5 

39 44 49 7 

40 45 41 6 2 5 1 

41 40 0,5 55 1 0,5 3 

42 30 54 7 8 1 

44 20 31 3 1 1 44 

45 65 26 6 2 1 

46 34 0,5 54 10 0,5 1 -
75 63 4 28 2 2 1 

148 

149 35 41 12,5 8,5 3 

150 62 4 4 28 1 1 

151 58 0,5 13 5 5 16 2 0,5 

152 40 11 14 12 22 1 

153 51 2 2 5 

— 12 
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157 42 15 13 7 22 1 

158 8 11 75 5 1 
159 44 2 43 6 2 3 

160 58 9 19 13 1 

161 62 11 11 13 1 2 

162 48 23 16 4 1 1 2 5 

163 55 31 4 2 2 6 

164 58 19 6 4 13 

165 47 10 10 28 2 2 1 

166 58 21 11 7 1 1 

167 60 20 10 9 

168 49 17 11 18 1 3 

169 59 23 6 8 1 1,5 1,5 

170 46 24 8 

12 

14 1 6 

171 50 22 

8 

12 8 8 

173 48 1,5 25 6 10 5 2 2,5 

174 49 31 4,5 8 3 4,5 

I. 59 21 10 8 2 

II. 54 14 6 17 9 
III. 50 16 18 7 5 4 
IV. 46 19 8 13 12 2 
V. 54 30 2 14 

20. M. kir. népfölkelő gyalogezredek (zászlóaljak)12 

1 6 78 1 9 2 

— 125 

1 3 



I/IV. 9 62 9 20 

3 3 60 6 4 3 24 

3/VI. 7 62 7 24 

4/IV. 8 52 13 2 25 

4/V. 16 52 12 7 13 

4/VI. 6 52 1 4 37 

5/1. 13 42 17 2 26 

5 6 50 1 9 3 31 

6 7 62 11 6 14 

8/VI. 10 31 5 19 35 

8/VII. 7 38 3 52 

9/1. 5 55 25 15 

17 15 79 2,5 1,5 1 1 

19 18 54 6 9 13 

19/IV. 

19/VII. 8 50 3 4 35 

20 5 55 9 6 25 

23/IV. 5 20 5 70 

26/V. 2 5 1 2 1 1 1 82 5 

29 6 90 1 1 2 

29/111. 2 76 1 21 

30/1. 13 57 9 1 10 10 

31/1. 3 62 19 1 15 

32/11. 7 38 

— 12< 5 — 
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11 

78 

21 . Csendőr, portyázó és önkéntes alakulatok 
, , S " portyázó ezred 

8 37 6,5 5 3 34 6,5 

30 

Portyázó ezred I . zászlóalj 

14 26 

Bosznia-hercegovinai csendőrzászlóalj 

Karintiai önkéntes lövészezred 

18 

14 

2 2 96 

„ S " csendőrzászlóalj 

17 21 10 11 8 27 6 

100 

Felső-ausztriai lövészzászlóalj 

IV. Marburgi lövészzászlóalj 

40 60 

- 10 

VI. Laibachi lövészzászlóalj 

15 78 1 6 

VII . Triesti lövészzászlóalj 

45 30 15 
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Salz burgi ö nkéntes lövész zászlóá 

— 99 1 

Stájer lövészzászlóalj 

— 93 1 1 3 2 

Ukrán légió zászlóalj 

100 

• 

22. K. u. k. dragonyos, huszár- és ulánusezredek 
Dragonyosezredek 

1 37 58 3 1 1 

2 46 47 2 0,5 4 0,5 

3 94 0,5 4 0,5 1 

4 93 1 5 1 

5 56 5 2 0,5 34 2,5 

6 29 69 1 1 

7 Lo vasszái adónké nt had( ísztályc khoz ta eosztva 

8 26 65 3 6 

9 22 1 2 1 10 34 1 1 28 

10 28 67 3 1 1 

11 30 1 66 2 1 

12 35 42 21 1 1 

13 54 42 2 1 1 

14 49 49 2 

15 Lo vasszáz adónké nt hadt >sztályo khoz b eosztva 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Huszárezredek 

Lovasszázádonként hadosztályokho z beosztva 

9 79 2 10 

8- 67 6 2 17 

Lovasszázadonként hadosz fcályokh oz beosztva 

4 86 8 0,5 0,5 1 

1 90 4 1 1 3 

5 94 1 

14 70 1 2 1 8,5 3,5 

6 82 1 8 3 

10 85 1 1 2 1 

Lovasszázadonként hadosztályokhoz beosztva 

82 2 82 15 1 

2 96 1 1 

1 83 1 12 1 1 1 

3 88 7 2 

3 79 1 17 

Ulánusezredek 

10 10 65 15 

11 10 77 2 

3 3 60 34 

5 4 2 27 60 2 

9 Hadtörténelmi közlemények — 129 — 
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5 

6 

7 

8 

11 

12 

13 

0,5 0,5 0,5 0,5 

3 1 3 1 43 49 

7 0,5 2 30 59 

18 9 22 48 

23 18 31 28 

Ő 9 13 

5 6 24 50 

1 

2 44 

98 

1 0,5 

3 

73 

14 1 

28. K. k. lovas-lövészezredek 

Lovasszázadonként hadosztályokhoz beosztva 

48 5 1 2 

24. M. kir. honvéd huszár és népfelkelő huszárezredek 
Huszárezredek 

3 Lovasszázadonként hados ztályokhoz beosztva 

4 23 21 46 9 1 

5 56 28 12 1 1 2 

e 31 

76 4 

58 

Tiro 

10 

li csász 

8 

árvadá 3Z lovas i fél ezi 

3 

red 

6 1 4 

1 2 92 2 2 2 

2 4 84 3 3 6 

3 8 75 2 3 12 

4 3 88 1 1,5 6 0,5 
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1 
5 

a 
5 

u 8 >> 
3 

77 

IS 

ü 
M 
NŐ > 
o 

m 
16 

>> 
te § 

sí 
• a 0 
tó 

d 

t 
o 

H
or

vá
t, 

sz
er

b-
ho

rv
át

, 
sz

er
b 

q 
S 
o 

2 

J 
O 1 

te 
6 4 90 4 1 1 

7 90 9 1 

8 7 80 3 5 4 1 

9 6 78 1 1 14 

10 Lovasszázadonként hadosztályokhoz beosztva 

Népfelkelő huszárezredek 

1 9 1 81 1 4 í 5 1 | 

4 Fél ezred erejű volt 

7 

11 

12 12 

4 A k.u.k. gyalogezredek címszó alatt a táblázatban szerepelnek még a következő 
zászlóaljak: 18/V, 48/VI, 69/V, 73/V, 76/V, 94/111, 103/V. A felsorolt hét zászlóalj állományának 
nyelv szerinti megoszlása csak kettőnél ismert. A 69/V. zászlóalj összetétele: 93% magyar, 
2% német, 4% cseh, 1% román. A 76/V. zászlóalj összetétele: 50% német, 40% magyar, 8% 
cseh, 2% román. 

5 A törtszámmal jelölt egységek zászlóaljak voltak. 
6 A hadtest 4 zászlóaljból állt, s ezek nyelv szerinti megoszlását az eredeti dokumen

tum külön-külön is tartalmazza. 
7 A törtszámmal jelölt egységek zászlóaljak voltak. 
8 A II/II. hadrendi számú egység zászlóalj volt. 
9 A törtszámmal jelölt egységek zászlóaljak voltak. 
10 A törtszámmal jelölt egységek zászlóaljak voltak. 
11 A felsorolás végén feltüntetett I—V. zászlóaljat tiroli népfelkelő gyalogzászlóaljaknak 

nevezték. 
12 A törtszámmal jelölt egységek zászlóaljak voltak. 
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SZEMLE 

MARIJA FORTUSZ: 

AZ „ALBA REGIA" HŐSEI 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest. 1973. 113 p.) 

A kis könyv alcíme: Egy felderítő 
őrnagy feljegyzései a második világ
háborúból. A felderítő őrnagy: Mari
ja Fortusz, aki részt vett az orosz for
radalomért folyó polgárháborúban, ott 
található a spanyol nép harcának küz
dőterén, ahol hősi halált halt férje, 
majd fia is. A szerző dolgozott a Ko-
minternben, és a Nagy Honvédő Há
ború idején egyike volt a legkiválóbb 
szovjet felderítőknek. Magyarországon 
ismertté — és bátran mondhatjuk: 
népszerűvé — akkor vált, amikor a 
magyar közvélemény tudomást szer
zett Fortusz székesfehérvári akciójá
ról. Az 1944. december 23-án felszaba
dított Székesfehérvárt 1945 januárja-, 
ban a nagy erőkkel támadó németek 
visszafoglalták. Életbevágóan fontos 
volt a 3. Ukrán Front parancsnoksá
ga számára, hogy a városból való visz-
szavonulás előtt megbízható felderítő
bázist hozzon létre Székesfehérvárott. 
E bázis megteremtését kapta feladatul 
Marija Fortusz. A szovjet rádióslány, 
Ligyija Martiscsenko elhelyezése azon-
ben rendkívül kockázatos volt. Fortusz 
a feladat végrehajtásához segítséget 
kapott egy antifasiszta érzelmű orvos
tól és feleségétől, Sáritól, ö k vállalták 
Ligyiát, és támogatták veszélyes és 
fontos feladatának elvégzésében. A 
könyvből tudomást szerzünk" arról is, 
hogy Ligyija és Marija 16 év után új
ra találkoztak. 1965-ben pedig ismét 
Magyarországon köszöntötték egymást 
az „Alba Regia" fedőnevő akció egyko
ri résztvevői, illetve közvetett szerep
lői: Marija Fortusz, Ligyija Martis
csenko és a Hornyánszky házaspár. 

Marija Fortusz könyvében termé
szetszerűen foglalja el az egyik fő
helyet az „Alba Regia" akció leírása. 
Különben ez a történet szolgált alap
ötletül az Alba Regia című magyar já
tékfilm forgatókönyvéhez. 

Nem kevésbé izgalmas, sőt ismeret
len a szerző magyarországi tevékeny
ségének alábbi epizódja. 1945 január 
végén többedmagával a németek által 
még megszállt Budára ment. Az volt 
a feladatuk, hogy a budai vár egyik 
épületében lévő igen fontos titkos ok
mányokat és érvényes katonai űrlapo
kat megszerezzék. A rendkívül izgal
mas és veszélyes feladatot sikerrel haj
tották végre, és birtokukba kerültek 
azok az okmányok, melyek egy másik 
nagy jelentőségű felderítési akció elő
feltételéhez voltak fontosak. 

Egy másik akció a „Balaton" fedő
nevet kapta. Végrehajtói: Demeter Gá
bor és Zsarnai István. Felkészítésük
ben és az egész akció megszervezésé
ben oroszlánrésze volt Marija Fortusz-
nak. A felkészülés után, a 3. Ukrán 
Front parancsnokságának utasítására, 
1945. március 31-én indult el a két 
magyar: „Gábor" és „Rudolf" (utóbbi 
Zsarnai). Ejtőernyővel ereszkedtek le 
az ellenség hátába, és április 1-től 
megkezdték rádióadásaikat, melyek so
rán értékes információkkal segítették a 
szovjet csapatok parancsnokságát. Az 
1945. május 12-ig tartó feladat végre
hajtása során sokszor kerültek élet
veszélyes helyzetbe és valóban kalan
dos körülmények között jutottak el 
egészen D. Landsberg osztrák városig. 
Demeter Gábor és Zsarnai István fel-
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derítő tevékenységéről részletesebb fel
világosítást kapunk Marija Fortusz 
könyvéből és arról is, hogyan találko
zott több mint két évtized után a 
szovjet őrnagynő a két magyar ön
kéntes felderítővel. 

Az „Alba Regia" hősei című vissza
emlékezés megjelentetésével a Zrínyi 
Katonai Kiadó a felszabadító harcok 

A szerző a forrásanyag és az iroda
lom alapos ismeretében kiváló s a ma
gyar történettudomány számára is hé
zagpótló monográfiát írt az Árpád-kori 
Magyarország katonai „segédnépeiről" 
és határőrszervezetéről. Elsősorban e 
„segédnépek" s a határőrszservezet kö
zötti összefüggéseket igyekezett tisz
tázni. 

Munkája első részében ismerteti az 
Árpád-kori Magyarország gyepűrend-
szerét, a határőrség szervezetét és a 
honvédelemben betöltött funkcióját. E 
részben igen érdekesek a határőrnépek 
társadalmi szerkezetére vonatkozó fej
tegetései, melyekben a határőrök sza
bad, vagy nem szabad társadalmi álla
potáról, felszabadulásáról és rétegződé
séről ír. 

A további fejezetekben egyenként 
tárgyalja a „segédnép"-nek tekinthető, 
vagy a határőrszolgálatöt teljesítő né
peket. Határőrnépként említi a hon
foglaló magyarság egyik törzsét, a 
Nyék törzset, a Kurszán fejedelem kí
séretének tartott Kék-kend népet, mely 
véleménye szerint Kurszán halála 
után lett alávetett és határőrzésre ki
jelölt népelemmé. 

Igen érdekes a kabarokról szóló fe
jezet, bár itt túlságosan merész kö
vetkeztetésnek tartjuk, hogy a Sa
lamon király és a hercegek közötti 
harcban a Bécsi Képes Krónika által 
említett 15 hercegi „agtmen" kabarok
ból állhatott. Igen alapos a kálizokról 
szóló fejezet, melyben a „szaracén", 
„izmaelita", „böszörmény" néven sze-

egykori részvevőivel ismerteti meg a 
mai olvasókat és ezzel nemcsak az in
ternacionalista kapcsolatok erősítését 
szolgálja, hanem — éppen egy nagy
szerű szovjet asszony és katona emlé
kei alapján — újabb tényekről ad tá
jékoztatást a magyar hazafiak antifa
siszta tevékenységére vonatkozóan. 

Godó Ágnes 

replő kereskedő népelem, gazdasági te
vékenységét is leírja. 

A besenyőkről szóló fejezetben is
merteti a nép múltját a Pontus vidé
kén, a Kijevi Fejedelemségben, Bizánc
ban és végül Magyarországon. Meg
vizsgálja a besenyők településeit az 
ország különböző részein és szerepüket 
a határőrszervezetben. Mivel az ország 
belső területein is éltek, kétségtelen, 
hogy nem az összes besenyők voltak 
határőrök, bizonyos részük azonban 
feltétlenül az volt. 

Göckenjan művének utolsó fejezete 
a székelyekkel foglalkozik. Röviden is
merteti a székelyeik eredetét tárgyaló 
óriási és ellentmondásos irodalmat, és 
csupán annyit állapít meg, hogy a szé
kelyek a honfoglalás idején lettek a 
magyarok „Segédnépévé". 

Megvizsgálja a székelyek „segédné
pi" szerepét — részvételüket az Árpád
kori Magyarország háborúiban. Nézete 
szerint a székelyek erősebbek voltak 
a többi határőrnépnél, mert zömük 
egységes települési területen lakott. 
Jelentős fegyveres erőt voltak képe
sek kiállítani: 1241-ben 4000, 1332— 
37-ben kb. 6800 harcost. Zsigmond ko
rában már 7000—12 000 fegyveresük le
hetett. Részletesen és igen áttekinthe
tően írja le a székely társadalom szer
vezetét, osztálytagozódását. Rétegződé
sét szerinte IV. Béla hadseregreformja 
indította meg, mely minél több nehéz-
fegyverzetű harcost akart előteremte
ni. 1339-ben már előfordul a „tria ge
nera siculorum" kifejezés, a XV. szá

l l ANSGERD GÖCKENJAN: 

HILFSVÖLKER UND GRENZWÄCHTER IM MITTELALTERLICHEN 
UNGARN 

(Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. Band V. Wiesbaden. 
1972. 261 p.) 
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zadban pedig már teljesen kialakul
nak a székely társadalom osztályai. 

A középkori Magyarország „segéd
népei" közül a szerző nem szól a ku
nokról, mivel ezek nem voltak határ
őrök. 

Meg kell állapítanunk, hogy a szer
ző munkája értékes eredményekkel 

Nem is olyan régen még minden 
képzeletet felülmúló valóság volt 
mindaz, amit ez — a szerző által tör
ténelmi regénynek nevezett — könyv 
elmond a második világháború rette
netes eseményeit megörökítő játék- és 
híradófilmekről. 

A második világháború különböző 
hadszínterein: a szárazföldön, a tenge
reken, óceánokon és a légtérben folyó 
gyilkos küzdelemről sok-sök millió mé
ter filmet készítettek a tűzvonalban 
dolgozó operatőrök. Noha ezeket a be
szédes „szem- és fültanúkat" féltett 
kincsként őrzik a háborúban résztvevő 
országok archívumai, mégis számos 
részletet láthatott belőlük a világ, s a 
magyar közönség is. Talán emlékezte
tőül elegendő megemlítenem a „Felsza
badítás" című ötrészes, monumentális 
szovjet filmalkotást, mely a háború 
idején készült hazai és zsákmányolt 
domentumfilmek felhasználásával mu
tatja be a háborút, kezdetétől a vé
géig. Vagy a magyar rendezők által 
összeállított négyrészes „Mementó" cí
mű filmet, mely szintén archívumok 
mélyéről került a néző elé. 

Könyvének megalkotásakor Bokor 
László „leemelte" a Dobozba zárt há
ború fedelét, hogy egy más, maradan
dóbb műfajban, az író módszerével 
fogja vallatóra a töredezett, egyre hal
ványuló celluloid szalagokat. Az évek 
múlásával a különböző országok film
jeinek szembesítése során — mint a 
goethei palackból szabadult szellem 
— vallanak az emberiség ellen elkö
vetett gonosztettekről, diplomáciai 
praktikákról, csalárdságokiról és hősi 
tettekről. 

Ezt a szembesítést az író roppant 

gazdagította a történettudományt. 
Munkáját mindenkinek ismernie kell, 
akit a középkori magyar had- és tár
sadalomtörténet érdekel. Érdeklődés
sel várjuk készülő munkáját, mely — 
mint írja — az Árpád-kori „ducatus" 
kérdésével foglalkozik majd. 

Borosy András 

kifinomult politikai érzékkel, széles lá
tókörrel és igényes alkotói eszközök
kel végzi el. Ám mégsem ebben látom 
a szerző legnagyobb érdemét, hiszen 
ezt az említett filmek minden bizony-
nyál még pontosabban megtették, ha
nem abban, hogy a szerző, választott 
műfajának megfelelően, történeti fejlő
désében nézi, az előzmények feltárá
sával vizsgálja az elkerülhetetlenül 
bekövetkezett eseményeket. Alapos és 
részletes áttekintést ad a háborúban 
résztvevő főbb országok filmiparának 
kialakulásáról és a háború hatására 
megindult rohamos fejlődéséről: A 
Szovjetunió és Németország filmipará
nak ismertetésén kívül szól az angol, 
a kanadai és a magyar filmgyártás há
borús célok szolgálatába való állításá
ról. 

Elemzi, hogy a szóbanforgó orszá
gok miként éltek a film — akkor még 
egyetlen vizuális, a tömegek által ked
velt — kommunikációs eszköz hatásá
val. Éppen ezért talán nem túlzás, ha 
az említett vonatkozásban Bokor köny
vét úttörő jellegű műnek nevezem. 
Hiszen a második világháborúval fog
lalkozó könyvek sokasága közül Bokor 
László tanulmánya foglalkozik először 
a film háborús célokra való felhaszná
lásának kérdéskörével. Először elem
zi ilyen mélyen és szélességében a 
film képi erejének tomeglélektani ha
tását. Ő vizsgálja elsőként azokat a 
módszereket, amelyeket az egyes orszá
gok alkalmaztak népeik háborús fél
készítésére. 

A könyv lapozgatása közben a ked
ves olvasó bizonyára számos esetben 
tapasztalni fogja, hogy a második vi
lágháborúra készülő imperialista ha-

BOKOR LÁSZLÓ: 
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talmak — mindenekelőtt a hitleri Né
metország — milyen körmönfont, mi
lyen ördögi ravaszsággal használta fel 
a legártatlanabbnak tetsző játékfilmet 
is a fajelmélet, az antiszemitizmus, a 
háborús pszichózis felkeltésére. (Ám 
ha más-más mértékben, de ezt tették 
más kapitalista országok is.) 

Nem véletlen, hogy amint közeledik 
a második világháború, úgy sokasod
nak minden országban a becsületre és 
hazaszeretetre apelláló, romantikával 
át- meg átszőtt, a tisztánlátást elho
mályosító filmek. Mindezt megszám
lálhatatlan példával érzékelteti a szer
ző. 

Nem állítom, hogy ez a könyv, vagy 
akár a könyvek tucatjai is teljes ké
pet vagy magyarázatot tudnának adni 
a második világháború valamennyi 

kérdésére. Az azonban bizonyos, hogy 
ez az írásmű is hozzájárul ahhoz, hogy 
egy sajátos megközelítési módszerrel 
tegye még gazdagabbá, teljesebbé is-
meteiinket a közelmúlt oly végtelenül 
eltorzult néhány esztendejéről. 

Egyszóval, rendhagyó művet tart ke
zében az olvasó. Egyes fejezetei, a 
filmfelvevő gép öbjektívjén át nézve, 
elmélyült tudományos magyarázatát 
adják a második világháború előtör
ténetének. Más fejezetei pedig a há
borús filmek szemléletes elemzését ad
ják. A mintegy száz nem mindennapi 
izgalmas fotó révén „szélesvásznú" iz
galmát nyújtja az egykori csataterek
nek, Sztálingrádtól Berlinig, El-Ala-
meimtől Hirosimáig. 

Sztana Béla 

TANULMÁNYOK A CHILEI HADSEREGRŐL 

FR. M. NUNN: 
Emil Korner and the Prussianisation of the Chilean Army: Origins, Process and 

Consequences 1885—19201 Hispanic American Historical Review, 
1970. máj. 300—323. o. 

FR. M. NUNN: 
Military Rule in Chile: The Revolutions of September 5, 1924 and January 23, 

19252. Uo. 1967. febr. 1—22. o. 

JACK RAY THOMAS: 
The Evolution of a Chilean Socialist: Marmaduke Grove3 

Uo. 1967. febr. 22—38. o. 

DONALD W. BRAY: 
Peronism in Chile1* 

Uo. 1967. febr. 39—50. o. 

A latin-amerikai fegyveres erők tör
ténete alig foglalkozott eddig a chilei 
hadsereggel. A legújabb időkig ugyanis 
ez a hadsereg nem állt a figyelem kö
zéppontjában, így a napi szükségletek 
felől nem merült fel a kutatási igény. A 
Hispanic American Historical Review
ben megjelent tanulmányokon kívül 
elvétve akad történeti tanulmány, mely 
centrálisán a chilei problémákat vizs

gálta volna. Kivétel talán ez alól Fr. 
M. Nunn, aki az 1920-as évek hadse
regéről írt könyvet, az itt ismertetés
re kerülő tanulmányai alapján. 

Közös ezekben a tanulmányokban, 
hogy elsősorban észak-iamierikaiak ér
deklődtek a chilei hadsereg története 
iránt, s ez az érdeklődés az USA-be-
f oly ás előtti korszakokra irányult. 

Nunn első tanulmánya a modern 

1 Emil Körner és a chilei hadsereg poroszosítása : az okok, a folyamat és a következ
mények. 1885—1920. 

2 Katonai uralom Chilében: Az 1924. szeptember 5-i és az 1925. január 23-i forradalmak. 
3 Egy chilei szocialista fejlődése: Marmaduke Grove. 
4 A peronizmus Chilében. 
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chilei hadsereg megszületéséről szól. A 
csendes-óceáni háborút megnyerő "Chi
le, hogy tartósan biztosítsa az elfog
lalt területeket, a kontinensen először, 
német katonai szakértőket hív be a 
hadsereg és tisztképzés átalakítására. 
Emil Korner, az 1866-os porosz—oszt
rák és az 1870—71-es porosz—francia 
háborút megjárt tüzértiszt, aki a há
ború után porosz katonai akadémián 
tanított, kezdi meg a tisztképzés át
alakítását, pontosabban kialakítását. A 
század végén, több mint 60 német tiszt 
dolgozik Chilében: a hadsereget né
met elvek alapján szervezték (létre
hozzák a nagy vezérkart is), porosz sza
bályzatokkal látták el, s 1903-tól — 
Németországgal történt szerződések 
alapján — a legmodernebb fegyve
rekkel is (Krupp-művek!). A legki
válóbb tisztek német katonai akadé
miákon tanultak tovább, amit nagy
mértékben elősegített a tisztképzésben 
kötelezővé tett német nyelvtanulás. E 
tevékenység eredményeként egy porosz 
szellemű katonai elit alakult ki, mely 
1920-ra minden fontos katonai 
pozíciót elfoglalt. Ez a modern had
sereg már születésének pillanatában az 
oligarchia mellé állt: az 1891-es pol
gárháborúban Korner a fiatal tisztek
kel együtt az oligarehista, imperialista-
barát oldalra állt, s vezetésével dön
tötték meg Balmaceda nacionalista 
kormányát. 

A XX. század elején egyre nyilván
valóbbá vált, hogy a porosz szellemű, 
jól képzett katonai elit és az ország 
demokratikus állami berendezkedése 
közt nagy ellentét feszül. A hadsereg a 
demokrácia ellensége, „keményebb" ál
lamiformát követel, s gyorsabb hadse
regfejlesztést. S bár a hadsereg létszá
ma 1900—1915 között háromszorosára 
növekedik, e „poroszosított" tisztikar 
szervekedései mutatják a soraikban 
megnyilvánuló elégedetlenséget: 1914-
ben már katonai államcsíny előkészí
tésén munkálkodtak, az első Világhá
ború utáni gazdasági válság okozta 
problémák, nehézségek pedig ismét ak
tivizálták a hadsereget. A flotta veze
tőinek szervezkedését leleplezték, de 
a kormány elleni konspiráció titkos 
szervezetben tovább folytatódik, pol
gári politikusak bevonásával. 1920 kö
rül világossá vált — s ez Nunn tanul
mányának tanulsága —, hogy a had
sereg poroszosítása következtében ki
alakult ambiciózus tiszt-típus lenézi a 

demokráciát, annak, „machinációit", s 
kialakult egyfajta mentalitás a tisztek 
közt, mely szerint az állam a hadsere
gért van. S a parlamentarizmus—had
sereg ellentét következtében felerősö
dik a tisztek politikai tevékenysége. 

Nunn második tanulmánya az 1924— 
25-ös katonai szervezkedésekről szól, s 
a chilei salétrom-gazdaság válsága kö
vetkeztében kialakult politikai feszült
ség korszakában vizsgálja a chilei 
fegyveres erők tevékenységét. 

E 20-as évekbeli mozgalom jellem
zője, hogy a hadsereg politikai tevé
kenysége két vonulatban jelenik meg. 
A tábornoki kar a jobboldali Nemzeti 
Unió titkos szervezetében fejti ki te
vékenységét és a gazdasági-politikai 
konszolidáció és stabilizáció oligarchia 
által elképzelt változatát támogatja. A 
másik vonulatot a santiagói tisztikar 
fiatal, haladó, nemzeti érzelmű tisztjei 
képviselik, akik követeléseikben annak 
szükségességét is megfogalmazzák, 
hogy szociális törvényekkel könnyítse
nek a munkások helyzetén. E tisztek 
is titkos szervezetet hoznak létre. 
Nyugtalanságuk szociális hátterét az 
jelenti, hogy e fiatal tisztek jó része 
már a középrétegekből jött, s anyagi 
forrásaikat a tiszti fizetés jelenti, mely 
a háború utáni inflációban elolvadt. 

A katonai mozgalmak eredménye
képp 1924 őszén Altamirano tábornok, 
a fegyveres erők főfelügyelője veszi át 
a hatalmat, juntát hozva létre. A tá
bornoki junta, mely eddig a pontig a 
fiatal tisztek kormány-ellenességét is 
fel tudta használni, az oligarchia el
képzeléseit valósítja meg, ezért kerül 
sor az 1925. januári tiszti hatalomátvé
telre. A fiatal tisztek féreállítják a tá
bornoki juntát, a munkásszervezetek 
jóindulatától kísérve oligarchia-elle
nes, demokratikus programot fogalmaz
nak meg, s visszahívják az elnököt. A 
fiatal tisztek programja lett az alapja 
az 1925-ös haladó alkotmányreform
nak. 

Fontos felhívni a figyelmet arra, 
hogy e fiatal tiszti mozgalomban vál
nak vezetőkké Marmaduke Grove és 
Carlos Ibaňez Campo őrnagyok. Mind
két tiszt jelentős — bár teljesen ellen
tétes — politikai pályát fut be. Ibaňez, 
kihasználva a tiszti-mozgalom vezető
jeként szerzett szimpátiát, 1927-től ka
tonai diktátor; M. Grove később anti
militarista álláspontra helyezkedik, s a 
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30-as években eljut a munkásmozga
lomig. 

A fiatal tisztek politikai mozgalmá
ban feltűnt Marmadűke Grove pályáját 
vizsgálja Jack R. Thomas tanulmánya. 

Ibaňez első kormányában Grove még 
fontos pozíciót töltött be: hadügymi
niszter volt. Hamarosan ellentétbe ke
rült azonban Ibafiezzel, aki az oligar
chia politikáját valósította meg. Grove 
ezért ellenzékbe került, s katonai at
taséként dolgozott Párizsban, majd 
Londonban, míg kormányellenes te
vékenysége miatt szolgálaton kívül 
nem helyezték. 

Grove a munkások érdekeit is fi
gyelembe véve reformpolitikát köve
telt, de a nagy gazdasági világ
válság előtti és alatti korszakban 
még ő is a hadsereg vezetésével kép
zelné el ezt a politikát. Ezt fejezi ki 
az 1932-es katonai hatalomátvétel, 
amikor Grove vezetésével a légierő 
tisztjei megdöntik a kormányt, s Gro
ve kikiáltja a „szocialista" köztársasá
got. Ezt 12 nap után megdöntik. Gro
ve szocializmusa labourista elképzelé
sekben fogant, a Tőke-Munka harmó
niáját hirdeti. Éppen e 30-as évek ele
ji politikai tapasztalatok viszik aztán 
Grovét a későbbiekben annak felisme
réséig, hogy a reformpolitika nem 
valósítható meg a hadsereggel, s en
nek alapján fogalmazza meg a fegyve
res erők Visszaszorításának szükséges
ségét. Grove személye — s Thomas ta
nulmányának a ikonkrét adatokon túl 
ez a jelentősége — példázhatja szá
munkra azt, hogy az 1920-as évektől a 
chilei hadseregen bélül létezik balol
dali vonulat, mely kapcsolódik a chi
lei munkásmozgalomihoz is. 

Donald W. Bray tanulmánya, mely 
a peronizmus chilei korszakát tekin
ti át, ugyancsak a chilei hadsereg, a 
tisztikar politikai tevékenységével 
kapcsolatos. Lényegében az Ibaňez má
sodik elnöksége előtti (1945—52) kor
szak katonai szervezkedéseit vizsgálja, 
mely szervezkedéseik előkészítették 
Ibaňez hatalomra kerülését. Ezt a 
szervezkedést egy Los Condores elne
vezésű titkos szervezet irányította. A 
szervezet munkájában a betiltott iba-
ňista szervezet tagjain kívül sok, volt 
náci is részt vett, s rajtuk' kívül na
cionalista érzelmű tisztek és polgári 
személyek lettek a tagjai. 

A konspiráció legális fedőszervet is 
létrehozott (Acción Chilena-Argenti-

na). A mozgalom célja az USA-barát 
Videla-kormány megdöntése volt; ezt 
egy 1951-es sikertelen puccskísérlet je
lezte. A mozgalom nacionalista jelsza
vakkal szerzi meg Ibaňez számára 
1952-ben az elnökséget. Csak a győze
lem után derült ki, hogy e konspirá
ciót, s a választási kampányt több 
millió pesóval támogatta Peron, argen
tin elnök. Kiderült: a titkos szerve
zetnek nemzetközi kapcsolatai van
nak. (Ez fontos elem, hiszen a tiszti
kar politikai törekvései gyakran hoz
tak létre ilyen titkos szervezeteket, s 
joggal lehetett általánosítani ez eset 
kapcsán: a katonai titkos szervezetek
nek nemzetközi kapcsolataik vannak.) 

Az Ibaňez és Peron 'közötti kapcso
lat a személyes barátságon túl ideoló
giai alappal is rendelkezett. Ibaňez tá
bornok nacionalista, oligarchia-ellenes, 
kommunistaellenes, autokratikus prog
ramja egybevágott Peron nézeteivel. 
Ibaňez és Peron szoros gazdasági és 
katonai szövetséget tervezett. Ezzel a 
tervvel azonban a chilei tisztikar az 
ötvenes években fokozatosan szembe
fordult. (Ezt jelezte az 1955-ben fel
fedett két tiszti titkos szervezet, a Pu
mas és a Linea Recta is.) Ebben a for
dulatban minden valószínűség szerint 
— ezt már D. W. Bray tanulmányához 
tesszük hozzá — szerepet játszott az 
USA-katonapolitika 1952 után kibon
takozó új vonala, mely a segélyprog
ram révén a latin-amerikai hadseregek 
számára nagy lehetőségeket jelentett. 
Szerepe lehetett a peronizmus bukásá
nak, s a chilei oligarchia érdekeinek 
is ebben a fordulatban. A chilei had
sereg, egy félévszázados „német" be
folyás után új korszakot kezdett, az 
USA-val való együttműködés korsza
kát. 

Az ismertetett 4 tanulmány a chilei 
fegyveres erők „USA-korszak" előtti 
periódusából való. Közös tanulság le
het, hogy a chilei tisztikar — ellen
tétben a polgári mítoszokkal — min
dig érzékenyen reagált a politikai ese
ményékre, mindig szerepet játszott a 
chilei történelem kritikus korszakai
ban. Politikai szerepe, befolyása azon
ban, az 1924—25-ös időszakot kivéve, 
sosem nyílt katonai diktatúrában rea
lizálódott, hanem titkos szervezetek 
formájában (s ez egy másik közös jel
lemzője nemcsak a hadseregnek, de a 
polgári politikai életnek is!), a pol-
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:gári politikai erőkkel való konspiráció 
formáiban. 

Ezek a tanulmányok nem mutathat
ják be a chilei hadsereg problémáját 
komplex módon; nem esik szó sem a 
német befolyás továbbéléséről, sem a 
munkáselnyomásban betöltött szerepé
ről, s nem kapuink információkat — 
mert nincsenek ilyen tanulmányok — 

az Egyesült Államok katonai, illetve a 
hadseregen belüli befolyásáról. így, 
bár részletes feldolgozásai; adják egy-
egy időszaknak, csupán adalékul szol
gálhatnak a chilei hadsereg megisme
réséhez s a legutóbbi chilei események 
jobb megértéséhez. 

Anderle Ádám 

I. H. BAGRAM JAN: 

IGY KEZDŐDÖTT A HÁBORÜ 
(Zrínyi Katonai Kiadó—Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1973. 541 p.) 

A Zrínyi Katonai Kiadó és a Kos
suth Könyvkiadó közös vállalkozásá
nak jóvoltából — Zsukov, Konyev és 
Rokosszovszkij marsallok emlékiratai 
után — most Bagramjan marsall me
moárjával is megismerkedhet a ma
gyar olvasóközönség. Bagramjan a 
Nagy Honvédő Háborút közvetlenül 
megelőzően ezredesként a Kijevi Kü
lönleges Katonai Körzet, omajd a Dél
nyugati Front törzsének hadműveleti 
osztályvezetője volt. A háború külö
nösen nehéz első időszakában bonta
koztak ki hadvezéri képességei, melyek 
révén meredeken felfelé ívelő pályát 
futott be. Néhány év alatt ezredesből 
a Szovjetunió marsalljává, hadműve
leti osztályvezetőből frontparancsnok
ká lépett elő. Neve és tevékenysége 
elválaszthatatlanul összeforrott a szov
jet hadsereg számos győzelmével. 

Könyvében a Nagy Honvédő Háború 
első 178 napjának drámai feszültségű 
eseményeit eleveníti fel a Kijevi Kü
lönleges Katonai Körzetben, illetve a 
Délnyugati Front arcvonalán. Stílusa 
kiforrott írói képességről, mondani
valója őszinteségről, rokonszenves sze
rénységről és realitásérzékről tanúsko
dik. Megismerteti az olvasót a Kijevi 
Különleges Katonai Körzet háború 
előtti állapotával, a Délnyugati Front 
határmenti harcaival, Kijev hősi vé
delmével, a Wehrmacht Rosztov és Je-
lec körzetében tevékenykedő csoporto
sításainak szétzúzására tett sikeres erő
feszítésekkel. Az események láncolatá
ban mutatja be könyvének szereplőit: 
tábornokokat, tiszteket és katonákat; 
jellemezve, hogyan feleltek meg fel
adataiknak. 

Gazdag mondanivalójából célszerű
nek látszik néhány probléma kieme
lése. Lássuk mindenekelőtt, hogyan ér
tékeli Bagramjan a Kijevi Különleges 
Katonai Körzet állapotát a háború elő
estéjén, s felkészültségét az agresszor 
várható -csapásának elhárítására. Szá
mos szerzőtől eltérően, nem általában 
jellemzi a helyzetet. Mondanivalója 
nagyon is konkrét. Adatai és példái 
nem egyszerű illusztrációk, hanem a 
valóság alapvető mutatói. Könyvéből 
megtudjuk, hogy a körzet csapatainál 
1941 májusában 30 ezer tiszti és tech
nikusi hely volt betöltetlen, a vonta
tók és szállítóeszközök 70—75 százalé
ka hiányzott, a harckocsik és repülő
gépek 85 százaléka elavult. A megle
vő új harci technika kezelésében a ka
tonák még nem szereztek kellő jár
tasságot. Ezekből az adatokból világo
san kiderül, hogy a Kijevi Különleges 
Katonai Körzet, illetve a belőle ala
kult Délnyugati Front csapatait rend
kívül kedvezőtlen helyzetben érte a 
hitleri agresszió. Bagram j an azonban 
nem ért egyet azokkal, akik a Szovjet
unió védelmi képességének hiányossá
gaiért bírálják a felső katonai veze
tést, a honvédelmi ipar vezetőit és a 
harci technika tervezőit. Velük vitáz
va konkrét adatokkal érzékelteti, mi
lyen feszített ütemben folyt a védelmi 
képesség növelése 1939 óta minden te
rületen. Az a véleménye, hogy a má
sodik világháború kitörése után az il
letékesek alapvetően minden lehetőt 
megtettek a védelmi képesség növelé
se és fejlesztése érdekében. Adatokkal 
bizonyítja, hogy a rendelkezésre álló 
idő bizonyult kevésnek ahhoz, hogy az 
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erőfeszítések gyümölcse beérjen a fa
siszta agresszió kezdetéig; illetve az 
ipar fejlettségi szintje gyakorolt kor
látozó hatást az erőfeszítések eredmé
nyességére, s e két ok alapvetően ösz-
szefüggött egymással. 

A Kijevi Különleges Katonai Körzet 
törzse 1941 kora tavaszától újabb és 
újabb adatokkal rendelkezett a néme
tek támadási előkészületeiről. Ezeket 
értékelve Kirponosz vezérezeredes kör
zetparancsnok fokozott (harckészültség
be helyezte csapatait. A határvédelmi 
intézkedésekről szólva, Bagramjan 
rendkívül szemléletes és meggyőző mó
don érzékelteti a körzet törzsének jól 
átgondolt tevékenységét, minden lé
nyegesre kiterjedő gondosságát, de le
hetőségeinek korlátait is. Ebben az 
összefüggésben érthető meg Rokosz-
szovszkij marsall bírálata a körzet 
harckészültségét illetően. Rokosszov-
szkij, aki fél évvel a háború kitörése 
előtt vette át a körzet 9. gépesített 
hadtestének parancsnokságát, me
moárjában megemlíti, hogy a Kijevi 
Különleges Katonai Körzetben nem 
volt meg a Tengermelléken és a Tá
vol-Keleten töltött szolgálati ideje 
•alatt tapasztalt harckészültségi fok, 
és hiányzott egy pontos terv a főerők 
fedezésére és szétbontakozására ellen
séges támadás esetén.1 Kétségtelen, 
Rokosszovszkij a hadtestparancsnok 
szemével jól látta meg, mi mindenre 
lett volna szükség ahhoz, hogy a csa
patok teljes felkészültséggel fogadhas
sák az agresszor várható csapását. De 
éppen közbülső helyzete nehezítette, 
hogy megismerje: milyen ellentmon
dás van a körzettörzzsel szemben a 
harckészültség terén támasztott köve
telmények és a törzs rendelkezésére 
álló tényleges lehetőségek között. 

Milyen helyzetet idézett elő a Dél
nyugati Frontnál a német támadás? 

1941. június 15-én a körzet paran
csot kapott a vezérkartól: két nap 
múlva kezdje meg a második lépcső
ben levő öt lövészhadtest előrevonását. 
A törzs azonnal kidolgozta a szüksé
ges intézkedéseket. Június 19-én újabb 
parancs érkezett, melynek értelmében 
a körzet törzséből június 22-re Tarno-
polban létre kellett hozni a Délnyu-

i K. K. Rokosszovszkij: Katonai köteles
ség. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó. 1971. 
10—11. o. 
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gáti Front parancsnokságát, teljes ti
toktartás mellett. 

A csapatok tehát felvonulóban vol
tak, s a frontparancsnokság épp hogy 
megalakult, amikor megkezdődött a 
német támadás. A vezetés számára a 
legnagyobb nehézséget a csapatokkal 
való összeköttetés megteremtése és 
fenntartása, a megbízható tájékozódás 
hiánya jelentette. A frontparancsnok
ság hírrendszere ugyanis az állandó 
telefonvonalakra épült, s ezeket az el
lenség bombázásai sűrűn megszakítot
ták. Emiatt a hadseregekkel csak 
rendkívüli erőfeszítésekkel lehetett a 
kapcsolatot felvenni, s helyzetükről 
meg az ellenség erejéről, tevékenysé
géről adatokat szerezni. Bagramjan 
önkritikusan elismeri, hogy ezek az 
adatok egyáltalán nem tették lehető
vé a vezetés pontos tájékozódását. Ügy 
véli, a hadseregek hiányos adatszol
gáltatásai is hozzájárultak ahhoz, 
hogy a vezérkar Moszkvában nem lá
tott teljesen tisztán, és erejüket, lehe
tőségeiket messze meghaladó, a való
ságos helyzettel arányban nem álló 
feladatokat állított az egyes frontok 
elé. 

A Délnyugati Front súlyos helyzet
ben levő csapataitól is ellencsapások 
mérését követelte meg a vezérkar jú
nius 22-i direktívája. A csapatok álla
potát és tényleges erejét jól ismerő 
Purkajev tábornok, a fronttörzs fő
nöke és helyettese, Bagramjan ezre
des, védelmi feladatokra számítottak. 
Purkajev a helyzet reális elemzése 
után javasolta Kirponosznak: jelentsék 
a vezérkarnak a kialakult helyzetet és 
kérjék a feladat megváltoztatását. 
Bagramjan támogatta a törzsfőnök ja
vaslatát. Vasugin hadtestkomisszár, a 
haditanács tagja, morális okokra hi
vatkozva ellenezte a védelem gondo
latát. Kirponosz nem vitatta Purkajev 
javaslatának hadműveleti célszerűsé
gét, de a parancs teljesítésének szük
ségességéből kiindulva, az ellencsapás 
mellett döntött. Elhatározását az idő
közben helyszínre érkező Zsukov, a 
vezérkar főnöke jóváhagyta. Memoár
jában Rokosszovszkij bírálja a front
parancsnok magatartását. Éspedig nem
csak azért, mert az ellencsapás méré
sére adott utasítása nem volt össz
hangban az adott lehetőségekkel. Azért 
is elmarasztalja, mert Kirponosz, sa
ját felelősségére, nem adott olyan fel-



adatot csapatainak, amely számolt vol
na a tényleges helyzettel.2 

Nem vitás, ihogy a kapott feladat 
meghaladta a Délnyugati Front erejét 
és nem állt arányban a lehetőségek
kel. A parancs nem volt reális és tel
jesítése nagyon súlyos áldozatokba ke
rült. Ezt Zsukov marsall is elisimeri 
memoárjaiban. De hibáztatható-e a 
frontparancsnok a parancs feltétlen 
teljesítésére való törekvés és a törzs
főnök javaslatának elutasítása miatt? 
Bagramjan nem marasztalja el dön
téséért Kirponoszt, minden bizonnyal 
azért, mert neki igazán módja volt a 
maga teljességében felmérni a front
parancsnok nehéz helyzetét. Jól tud
ta, hogy Kirponosz elgondolása kez
dettől az volt, hogy a régi megerődí
tett körletekbe visszavonulva feltar
tóztatja az ellenséget, majd a mély
ségből előrevont erőkkel mért ellen
csapásokkal bekeríti és megsemmisíti. 
Ügy érezte azonban, hogy nincs joga 
a vezérkar utasításával ellentétes cse
lekvésre. A helyszínre érkező vezér
kari főnök pedig végérvényesein eldön
tötte a kérdést. Ezután már csak a 
feladat megoldására irányuló erőfeszí
tések következhettek. 

A Délnyugati Front gépesített had
testei és a második lépcsőből előre
vont lövészhadtestek öt napon át csa
pást csapás után mérve próbálták meg 
feltartóztatni a túlerejű ellenség elő-
nyomulását. A súlyos harcokban erői 
mindjobban kimerültek és felőrlődtek. 
A vezérkar végül belátta: eredeti pa
rancsa nem teljesíthető, az ellenség 
nagy páncélos túlereje hovatovább a 
bekerítés és egymástól való elvágás 
veszélyének teszi ki a front csapatait. 
Ezért június 30-án elrendelte a vissza
vonulást a régi megerődített körletek
be. 

A késve elrendelt visszavonulás és 
védelembe való átmenet súlyos hely
zetet idézett elő, amely különösen a 
front szárnyait fenyegette. Az erősen 
megfogyatkozott csapatok erejük végső 
megfeszítésével lassították az ellenség 
előnyomulását, de nem tudták meg
akadályozni Bergyiesev és Zsitomir el
foglalását, mely után a „Dél" hadse
regcsoport páncélos erői előtt megnyílt 
az út Ukrajna szíve, Kijev felé. 

A hadtörténeti irodalomból jól is
mert, milyen önfeláldozó hősiességgel 
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védték a szovjet emberek az ukrán 
fővárost. Haider vezérkari főnök nap
lója, a Wehrmacht főparancsnokság 
hadinaplója és valamennyi tudományos 
értékű nyugatnémet feldolgozás is el
ismeri, a Kijevet védő szovjet csa
patok szívós ellenállása és helytállása 
mennyire nem várt nehézségieket oko
zott a „Dél" hadseregcsoportnak, s ha
lomra döntötte a német hadvezetés 
számításait. Bagramjan emlékiratai 
számos adalékkal támasztják alá eze
ket a megállapításokat. Arról is ír 
azonban, hogy minden erőfeszítésük 
ellenére, a főhadiszállás és a Délnyu
gati Irány főparancsnoka, Bugyonnij 
marsall nem találta eléggé határozott
nak a front tevékenységét, és azt kö
vetelte: fokozzák az ellenségre mért 
csapások erejét. Bagramjan nem fűz 
megjegyzéseket a főhadiszállásnak a 
front tevékenységével kapcsolatos vé
leményéhez. Amit azonban leír a harc
cselekmények alakulásáról, abból vi
lágosan érzékelhető, (hogy a front tör
zse és csapatai, egyre szűkülő lehető
ségeik határain belül, igenis határo
zottan tevékenykedtek. Ennek köszön
hető, hogy a „Dél" hadseregcsoport az 
eredeti tervekkel ellentétben képtelen 
volt menetből kijutni a Kijevi Meg
erődített Körlet előterébe. Főerői sú
lyos veszteségek árán is csak augusz
tus 3-án érték el a fővédőöv perem
vonalát, a körlet déli szektorában. 
Kétségtelen, hogy szükséges lett vol
na nagyobb erőkkel csapásokat mérni 
az ellenségre, de nem volt mivel. A 
frontparancsnok ehhez szükséges tar
talékokkal egyáltalán nem rendelke
zett. A főhadiszállás és Bugyonnij tel
jesíthetetlen követelményeket támasz
tott a Délnyugati Fronttal szemben. 

A következő kérdés Kijev védelmé
nek, illetve feladásának problémája. 
Közismert, hogy a szovjet csapatok 
rendkívül szívós ellenállása a szmo-
lenszki és a kijevi irányban, válaszút 
elé állította a német hadvezetést. Vi
lágossá vált ugyanis, hogy nincs ele
gendő erejük döntő siker elérésére 
mindkét irányban. A tábornokok több
sége a Moszkva elleni támadás tovább 
erőszakolása mellett foglalt állást, et
től várva a szovjet ellenálló erő össze
roppanását. Hitler azonban a háború 
folytatásához nélkülözhetetlennek vél
te Ukrajna élelmiszerkészletét, s emel
lett attól tartott, hogy a „Dél"^ had
seregcsoport nem kielégítő tevékeny-
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sége miatt a szovjet csapatok délről 
veszélyes csapásokat mérhetnek a 
Moszkva felé élőretörő német erők ol
dalába és hátába. Ezért úgy döntött, 
ideiglenesen • védelembe rendeli a 
szmolenszki irányban tevékenykedő 
„Közép" hadseregcsoportot, és a kijevi 
irányban fokozza a támadás erejét. 

Zsukov .marsall emlékirataiból is
mert, hogy neki már július 29-én az 
volt a véleménye: Kijevet fel kell ad
ni, a nyugati irányban pedig haladék
talanul ellencsapást mérni a jelnyai 
kiszögellés felszámolására, hogy az el
lenség ezt a hídfőt ne használhassa fel 
egy Moszkva elleni csapás céljára. A 
marsall megírja: tisztában volt vele, 
mit jelent lélektanilag Kijev feladása, 
de nem lehetett tekintettel az érzel
mekre. Mint katona kötelességének tar
totta a véleménye szerint egyetlen le
hetséges megoldást javasolni az adott 
helyzetben.3 E javaslattal Sztálin nem 
értett egyet, s a vita eredménye: Zsu-
kövot felmentették vezérkarfőnöki be
osztásából. Utódául Saposnyikov mar-
sallt nevezték ki, aki a leghatározot
tabban képviselte a legfelsőbb főpa
rancsnok véleményét Kijev végsőkig 
való tartásáról. 

Hogyan ír Bagram j an Kijev védel
méről? 

Könyvéből megtudjuk: augusztus 
8-án Sztálin táviratilag megkérdezte 
Kirponosz vezérezredest: igaz-e, hogy 
hajlandó feladani a várost, mert ke
vés az ereje? Kirponosz határozott 
nemmel válaszolt, de jelentette, hogy 
nincsenek tartalékai. Erre a legfelsőbb 
főparancsnok azt javasolta: a 26. had
seregből képezzen tartalékot. Egyet 
kell érteni Bagramjannal, hogy erre a 
célra a rendkívül legyengült 26. had
sereget nem lehetett figyelembe ven
ni. Sztálin alaposan túlbecsülte a Dél
nyugati Front lehetőségeit. Guderian 
és Kleist páncélos csoportjának nyo
mása időközben még súlyosbította a 
helyzetet, a front szányain a bekerítés 
veszélye fenyegetett. Bugyonnij mar
sall elemző jelentéséből a főhadiszál
lás is felismerte a veszélyt, s augusz
tus 16-án, Kijev megtartásának köve
telése mellett, engedélyezte a front 
jobbszárnyán harcoló 5. hadsereg és 
27. lövészhadtest visszavonulását a 

3 G. K. Zsukov: Emlékek és gondolatok. 
Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó—Kossuth 
Könyvkiadó, 1970., 227. o. 

Dnyeper mögé. Ezzel egyúttal tartalék
képzési lehetőséget is kívánt teremte
ni a front számára. A főhadiszállás 
Guderian páncélos csoportjának szét
zúzására létrehozta a Brjanszki Fron
tot és egy új hadsereget is felállított, 
a Délnyugati Front szárnyának fede
zésére. Bagram j an elismeri, hogy a 
Brjanszki Front tevékenysége sokat 
segített, de a veszélyt nem tudta meg
szüntetni. Guderian páncélos csoport
jának szétzúzása meghaladta erejét és 
lehetőségeit. 

A Délnyugati Front jobbszárnyának 
visszavonulása nem várt helyzetet te
remtett, amely a továbbiakban vég
zetes következményekkel járt. A 27. 
hadtest visszavonulásának megszerve
zésekor elkövetett hibák miatt augusz
tus 22-én este egy ellenséges páncé
loscsoport betört Okunyinovo körze
tébe és elfoglalta a Dnyeperen átve
zető közúti hidat. Zsukovot nyugtala
nította a kijevi irányban kialakult 
helyzet, ezért újból javasolta a város 
feladását. Sztálin, Kirponosz ígéretére 
hivatkozva, ismét nem engedett. Pedig 
időközben egyre fenyegetőbbé vált a 
front átkarolásának és bekerítésének 
veszélye. 

Ez késztette a Délnyugati Front ha
ditanácsát arra, hogy szeptember 11-én 
kérje a vezérkart: engedélyezze a csa
patok kivonását a Kijevi Megerődített 
Körletből a Pszjol folyó mögött hú
zódó hátsó védelmi övezetbe. Sapos
nyikov az engedélyt megtagadta és pá
nikhangulatból fakadónak nevezte a 
kérelmet. Bugyonnij marsall, irányfő
parancsnok, a front haditanácsával 
egyetértésben olyan súlyosnak tartotta 
a helyzetet, hogy Saposnyikov eluta
sító válasza után a főhadiszállástól 
kérte a visszavonulás engedélyezését. 
Még aznap este Sztálin táviratilag for
dult Kirponoszhoz. A visszavonulást 
két feltételhez kötötte: megfelelően elő 
kell készíteni a hátsó védelmi öveze
tet, egyidejűleg a Brjanszki Fronttal 
együttműködve erős csapást mérni a 
Konotop körzetében levő ellenségre, 
hogy a bekerítést elkerüljék. Táviratát 
így fejezte be: „Hagyjanak fel már a 
visszavonulási terepszakaszok keres
gélésével, ehelyett az ellenállás mód
jait keressék." Bagram j an leírja, hogy 
e mondat olvasásakor Kirponosz el
sápadt, majd a haditanács tagjaitól 
véleményt kért. Burmisztyenko felelt: 
ha nem szabad visszavonulni, ne eről-
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tessük. Erre Kirponosz lényegében 
visszakozott előző javaslataitól. Sztálin 
válaszában a legfelsőbb főparancsnok
ság engedélyéhez kötötte Kijev fel
adását, s másnap felmentette Bugyon-
nijt a Délnyugati Irány főparancsnok
sága alól. Utódjául Tyimosenko mar
sain nevezte ki. 

Bagramjan nem helyteleníti Sztálin 
döntését, ehelyett felsorakoztatja an
nak okait. Az ellenség Leningrádot és 
Moszkvát is fenyegette, s Kijev fel
adása Ukrajna elvesztésével volt 
egyenlő. Figyelemre méltóan utal rá, 
mennyire megnehezítette volna Kijev 
eleste az Egyesült Államokban Roose
velt helyzetét. Éppen azokban a na
pokban járt ugyanis Moszkvában az 
amerikai elinök személyes megbízottja, 
hogy tájékozódjék a Szovjetunió vé
delmi képességéről. Sztálin úgy tájé
koztatta, hogy a többi között Kijevet 
is tartani lesznek képesek 1941—1942 
telén. Egyet kell érteni azzal, hogy 
magasabb politikai érdekek kétségte
lenül Kijev megtartását követelték. De 
nem szabad megfeledkezni arról sem, 
hogy Sztálin azért tehetett határozott 
ígéretet Kijev megtartására, mert Sa-
posnyikov irreális helyzetértékelését 
fogadta el, Bugyonnijnak a valós lehe
tőségekkel számotvető javaslatával 
szemben. 

Tyimosenko sem vonhatott le más 
következtetést a kialakult helyzetből, 
mint Bugyonaiij: szeptember 16-án, 
saját elhatározásából, a Délnyugati 
Irány főparancsnokságán tartózkodó 
Bagramjan útján, szóbeli engedélyt 
adott a front visszavonulására és Ki
jev kiürítésére. Másnap Bagramjan a 
front törzséhez visszatérve jelentést 
tett Kirgonosznak, de ő írásos paran
csot kért. Moszkvából szeptember 18-án 
érkezett meg táviratilag az engedély. 
Ekkorra a Délnyugati Front csapatait 
az ellenség bekerítette. 

A visszavonulás engedélyezése túl 
későn történt és súlyos hiba volt. Va-
szilevszkij marsallnak, a vezérkari fő
nök helyettesének, már szeptember 
11-én az volt a véleménye, hogy elkés
tek a csapatok visszavonásával. 

Bagramjan drámai módon írja le a 
front csapatainak több csoportban 
végrehajtott kitörését, melynek során 
Kirponosz vezérezredes és több más 
katonai vezető életét vesztette; a csa
patok súlyos veszteségeket szenvedtek, 

s a maradék erő egy része fogságba 
esett. 

Hogyan ítélhető meg ezek után a 
Délnyugati Front törzsének vezetési 
tevékenysége, hogyan ábrázolható a 
tragikus sorsú Kirponosz vezérezredes 
hadvezéri portréja? Milyen választ ad 
e kérdésekre Bagramjan könyve? 

Egyetlen mondatban kifejezve: a 
valóságot híven tükröző, kendőzetle
nül őszinte választ. Cselekménysorok 
sokaságának pontos ábrázolásával, a 
nehézségek és hibák reális szerepének 
bemutatásával, a fronttörzs vezető 
muhkatársai s a magasabbegységek 
parancsnokai tevékenységének jellem
zésével bizonyítja, hogy az adott lehe
tőségek határain belül, a vezetés kez
dettől céltudatosan és határozottan 
működött, mindent megtett annak ér
dekében, hogy ura maradjon az egyre 
nehezebbé váló helyzetnek. Maximá
lisan törelcedett a vezérkar és a fő
hadiszállás utasításainak végrehajtá
sára, a jelentős ellenséges túlerővel 
szemben. A kapott feladatok kezdettől 
meghaladták erejét és lehetőségeit, 
mégis képes volt úgy vezetni csapa
tait, hogy kudarcra ítélte a „Dél" had
seregcsoport eredeti szándékait és ter
veit. 

Hasonló a helyzet Kirponosz vezér
ezredes, frontparancsnok tevékenysé
gének megítélését illetően is. Az 
1950-es évek második feléig megjelent 
munkák Kirponoszt általában úgy em
legetik, mint aki nem rendelkezett 
kellő felkészültséggel és gyakorlattal 
egy front vezetéséhez, s becsületessége, 
jószándéka mellett megalapozatlan 
döntéseiket hozott, hibákat követett el. 
Ezek a nézetek egyoldalúan ítélik meg 
Kirponoszt, aki mögött a Kijevi Kü
lönleges Katonai Körzet parancsnoká
vá történt kinevezésekor már komoly 
katonai múlt állt. A polgárháború óta 
volt tagja a Vörös Hadseregnek, ki
váló eredménnyel elvégezte a Frunze 
Akadémiát, s hadosztályparancsnok
ként a szovjet—finn háborúban kitűnt 
vezetési tevékenységével, személyes 
példamutatásával, bátorságával. Kima
gasló érdemeiért a Szovjetunió Hőse 
címmel tüntették ki. A Leningrádi 
Katonai Körzetből Ikerült a Kijevi Kü
lönleges Katonai Körzet élére. Kétség
telen, hogy nagyon gyorsan emelke
dett ilyen magas beosztásba, és nem 
volt módja tapasztalatokat szerezni se
regtestek vezetése terén. Ezzel azon-
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ban nem állt egyedül. 1938—1940 kö
zött számos katonai vezető került ha
sonló helyzetbe, s legtöbbjük a há
ború megpróbáltatásai közepette ki
váló hadvezérré nőtte ki magát. Kir-
ponoszt korai halála ebben megaka
dályozta. De amíg élt, megfelelt a belé 
helyezett bizalomnak. 

Bagram j an közvetlen közelről, a kö
zös munka során és a tennivalóikról 
folytatott vitákban ismerhette meg. 
Könyvében tisztelettel és megbecsülés
sel emlékezik vissza rá és képzett, fe
lelősségtudattól áthatott, céltudatos, 
energikus parancsnokként ábrázolja. 
Könyvéből kitűnik, hogy a parancsok 
maradéktalan teljesítésére irányuló 
határozott törekvés, és ennek kapcsán 
a fronttörzs akarati egységének meg
őrzése volt Kirponosz vezetési tevé
kenységének legfőbb jellemzője. A 
legtöbb katonai vezetőhöz hasonlóan, 
ő is meg volt győződve róla, hogy a 
szovjet hadsereg nem kerülhet olyan 
helyzetbe, amely huzamosabb ideig 
tartó védelmi harcokra és jelentős te
rületek feladására kényszeríti. Ez ma
gyarázza, hogy a határvédelmi terv el
készítésekor a határ mentén csupán 
kisebb biztosító erőket kívánt elhe
lyezni, s az erők zömét a második lép
csőben tartva, nagy erejű ellencsapás 
mérésére alkalmazni. Elgondolása nem 
számolt reálisian a várható agresszió 
következményeivel, de az igazság ked
véért meg ikell mondani, Kirponosz 
csak egy volt a hasonlóan gondolkodó 
szovjet katonai vezetők közül. 

A német támadás bekövetkezte után 
Kirponosz jói tudta, hogy erői a ve
zérkar követelte ellencsapás mérésére 
elégtelenek. Az volt a véleménye, hogy 
védelmi harcokkal a régi megerődí
tett körletek vonalában kell feltartóz
tatni az ellenséget, majd a mélységből 
előrevont erőkkel ellencsapást mérve, 
visszavetni a (határon túlra. Ezért nem 
is vitatta törzsfőnöke javaslatának he
lyességét. Mégis a vezérkar parancsá
nak megfelelő elhatározást hozott. „A 
parancs parancs: teljesíteni kell. Ha 
a parancs vétele után minden parancs
nok a maradéktalan teljesítés helyett 
saját elképzeléseit fogja kifejteni, ez 
nem vezet jóra" — indokolta elhatá
rozását a haditanács tagjainak.4 Véle-

4 I. H. Bagramjan: Így kezdődött a hábo
rú. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó—Kossuth 
Könyvkiadó, 1973., 121. o. 

menyének helyességéhez nem férhet 
kétség. S az is mellette szól, hogy a 
háború első napján még nem volt az. 
a helyzet, mint az első győzelmek után, 
amikor már bőséges információk és új. 
feltételek birtokában volt lehetőség vi
tatkozni is, a harctevékenység legcél
ravezetőbb módjairól. 

Bagramjan nyugodt, higgadtan mér
legelő, jó áttekintőképességgel rendel
kező parancsnokként jellemzi Kirpo-
noszt, aki rendelkezett a front veze
téséhez szükséges készségekkel és fel
készültséggel. Ez természetesen nem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy vol
tak órák és napok, amikor mindezek 
nem mutatkoztak meg magatartásában 
szembetűnően. Minden bizonnyal erre 
utal Rokosszovszkij szigorú kritikája 
is. Július közepén járt Kirponosznál, 
abból az alkalomból, hogy a Nyugati 
Fronthoz helyezték át hadseregpa-
rancsnöki beosztásba. Rokosszovszkij' 
szerint Kirponosz szórakozottan hall
gatta jelentését, s eközben ellencsapá
sokra adott utasításokat törzsének, 
egy-két hadosztály erőivel, azt sem 
kérdezve: képesek-e rá. „Az volt a 
benyomásom, hogy a frontparancsnok 
nem akar szembenézni a tényekkel'^ 
— írja Rokosszovszkij.5 A marsall szi
gorú ítélete érthető, hiszen nem ismer
hette azokat a körülményeket, ame
lyek megkötötték Kirponosz kezét, A 
valóságot azonban Bagram j an érzé
kelteti helyesen. Könyvéből világosan 
kiderül, hogy a frontparancsnok július 
közepén, és később is, képes volt fel
mérni a tényeket és szembe nézett 
velük. S mint mindig, ekkor is min
den lehetőt elkövetett annak érdeké
ben, hogy teljesítse, amit a hadveze
tés elvár tőle és csapataitól. 

Nem hibáztatható Kirponosz amiatt 
sem, hogy augusztus 8-án biztosította 
Sztálint: megvédi Kijevet. Ebben az 
időben a legfelsőbb posztokon álló 
párt-, állami és katonai vezetőktől a 
város lakosságáig mindenki meg volt 
győződve róla, hogy Kijevet sikerül 
megtartani. Egyedül Zsukov képviselt 
ellenkező nézetet, ö Sztálin és Kirpo
nosz szeptember 11-i távirat váltása 
kapcsán azt írja emlékirataiban, Kir
ponosz visszakozására célozva, hogy 
a Délnyugati Front vezetése drága árat 
fizetett a rossz helyzetfelmérésért. De 
valójában rossz helyzetfelmérésről" 

5 Rokosszovszkij: I. m. 20. o. 
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volt-e szó szeptember 11-én? Bagram
jan könyvéből az derül ki, hogy nem 
rossz helyzetfelmérés történt ekkor, 
hanem egy döbbenetes emberi tragédia 
zajlott le. Kirponosz mélységesen tisz
telte Sztálint, s meg volt győződve 
róla, hogy magasabb szempontok miatt 
ragaszkodik Kijev tartásához. Emellett 
minden bizonnyal a gyávaság vádját 
érezte ki Sztálin reagálásából. Maga
tartásának megítéléséhez azonban még 
egy lényeges körülményt figyelembe 
kell venni. Éspedig azt, hogy Sztálin
nal lehetett vitatkozni, érvekkel alá
támasztva esetenként ellentmondhat-
taik neki, de egyet nem lehetett: pa
rancsát nem teljesíteni. Ennek a kö
rülménynek lett áldozata Kirponosz, 
ez okozta tragédiáját. E tragédiáért 
Saposnyikov marsall is felelős, az ő 
helyzetértékelése győzte meg arról 
Sztálint, hogy a Délnyugati Front csa
patainak később is lehetőségük lesz 
a szervezett visszavonulásra. Azt sem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 
nem mindenki engedhette meg magá
nak Sztálinnal szemben azt, amit Zsu-
kov. Az ő helyzete egyedi volt és kü
lönleges, amelyhez Kirponoszé, aki rá
adásul a gyávaság vádjával szemben 
is kénytelen volt védeni magát, egy
általán nem hasonlítható. Ennek kell 
tulajdonítani azt is; hogy szeptember 
17-én írásban követelte a visszavonu
lást engedélyező parancsot. 

összegezve mindazt, amit Kirponosz 
tevékenységéről Bagramjan könyvé-

A munka szerzőjének látszólag meg
oldhatatlan feladattal kellett megbir
kóznia. Olyan tekintélyekkel szemben, 
mint a kortárs Bethlen Miklós vagy 
Cserei Mihály és a 'magyar irodalom 
legnagyobb hatású fejedelme, Jókai 
Mór, kellett az önálló erdélyi fejede
lemség utolsó jelentős politikusa, Te
leki Mihály, alaposan megcsorbult te
kintélyét helyrekovácsolnia. A kötet 
elolvasása után azonban megállapít-

ből megtudhatunk, egyértelműen le
vonható az a következtetés, hogy a 
tragikus sorsú frontparancsnok egy ro
konszenves emberi tulajdonságokkal 
rendelkező, kiváló képességű katonai 
vezető volt, akiben a szovjet hadsereg 
a háború kezdeti szakaszában egyik 
nagy reményekre jogosító hadvezérét 
vesztette el. 

Bagramjan a Rosztov alatti ellen
támadás előkészítésének és végrehaj
tásának leírásával zárja memoárját. 
Mint személyes résztvevő pontosít 
olyan, hadtörténeti irodalomban is el
terjedt nézeteket, amelyek nem a va
lóság teljes ismeretében adnak képet 
e hadművelet elgondolásának megszü
letéséről. 

A recenzens itt befejezi mondani
valóját, abban a reményben, hogy 
nemcsák a szakemberek, de az olvasó
közönség figyelmét is sikerült felhív
nia a könyv értékeire. Csupán egyet
len megjegyzés kívánkozik még a tol
lára. Bagramjan marsall azt írja elő
szavában, hogy munkájában kettős tö
rekvés vezérelte. Bizonyítani az olva
sónak, hogy Hitler hódító terve imár 
abban a pillanatban kudarcra volt 
ítélve, amint hadserege átlépte a Szov
jetunió államhatárait. Mentes marad
ni a szubjektivizmustól, ami gyakorta 
hatalmába keríti a memoárírókat. 
Könyvének mondanivalója meggyőzően 
bizonyítja, hogy maradéktalanul meg
valósította mindkét törekvését. 

Tóth Sándor 

hatjuk: Trócsányinak nemcsak Teleki 
alakjáról sikerült levernie a feledés és 
az előítélet századok óta rászórt porát, 
s ezzel Kővár egykori kapitányát, Apa
fi fejedelem tanácsosát, az őt méltán 
megillető helyre állítania, hanem aka r 
Erdélye számos politikai és katonai 
kérdését is — sok új adat birtokában 
— helyesebb megvilágításba helyezte. 

Csak sajnálhatjuk, hogy a szerző 
csupán annyiban foglalkozott ezekkel 

TRÓCSÁNYI ZSOLT: 

TELEKI MIHÁLY 
(Erdély és a kurucmozgalom 1690-ig) 

(Akadémiai Kiasdó. Budapest. 1972. 333 p.) 
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a problémákkal, amennyiben azok Te
leki életének valamely szakaszához 
kapcsolódtak, s nem vállalkozott még 
nagyobb feladatra: nem törekedett az 
erdélyi történetem e lényeges, de alig 
feltárt korszakának komplex feldolgo
zására. 

E rövid ismertetőnkben nem kívá
nunk azokra a problémákra utalni, 
melyek a tárgyalt korszakot — vagyis 
Erdély és általában Magyarország tör
ténetének 1657-től 1690-ig terjedő sza
kaszát — gazdasági, társadalmi, ideo
lógiai stb. aspektusokból érintik, csu
pán a kor néhány hadtörténelmi vo
natkozású kérdésére hívjuk fel a fi
gyelmet. 

Ezt annál is inkább indokoltnak 
tartjuk, mivel ezek az évtizedek had
történelmünk problémákban gazdag, 
ám csak felületesen ismert fejezetét al
kotják. 

E kérdéseknek csupán jelzésszerű 
felvázolása is sokatmondó: az erdélyi 
hadművészet és hadsereg válsága; a 
kuruc mozgalom és Erdély közös és 
eltérő harcászati problémái; az erő
egyensúly felbomlása a Habsburg és az 
oszmán birodalom hadseregei között; 
a császári hadsereg 1683 előtti és utá
ni teljesítménye között jelentkező fel
tűnő különbség; a kuruc mozgalmak 
társadalmi, gazdasági, politikai és ka
tonai bázisa; Erdély katonai helyzete 
a két császárság között stb. 

A jelzett kérdések fontosságát — 
másfelől a szerző hadtörténészi készsé
gét — mutatja, npgy ezek gyakran, 
szinte a szerző szándéka ellenére, a 
túlnyomórészt palitlikai-történeti jelle
gű munkában is helyet kaptak. 

Mindenekelőtt Erdély katonai po
tenciáljának, s ezáltal politikai súlyá
nak jelentős visszaesésére kívánunk 
utalni. Sajnálatos, hogy a szerző csu
pán érinti a hanyatlást kiváltó okokat, 
melyeket részint az 1657—1662. évi há
borús és területi veszteségekkel, még 
inkább azonban a gazdasági potenciál 
rohamos csökkenésével és az államap
parátusnak a Bethlen—Rákóczi-kor
szak viszonyaihoz képest bekövetkezett 
meggyengülésiével magyarázhatunk. 

Az erőviszonyok megváltozását 
egyetlen példával is igazolhatjuk: az 
1670-es évek belviszályaiban a bujdo
sók néhány ezres — igaz, katonailag 
képzett — serege nemcsak minőségi
leg, hanem 'mennyiségileg is felülmúlta 
az erdélyi hadakat. Ez a tény, Beth

len korához viszonyítva, az erőviszo
nyok döntő megváltozására imutat (154., 
206. o.). 

A katonai potenciál csökkenése tük
röződik Erdély külpolitikai értékcsök-
ke-nésén és hadászati céljainak meg
változásán is. Ismét a bethleni kor
szakot kell visszaidéznünk: míg 1619-
ben, majd 1621-ben és 1626-ban Beth
len seregének magvát az erdélyi csa
patok képezték, a török segély hadak 
és a Bethlenhez csatlakozó bt főurak és 
városok katonasága csupán másodla
gos jelentőségű volt, addig az erdélyi 
hadak jelentősége, nemcsák 1681-ben 
és 1683-ban, hanem még 1678-ban is, 
messze elmaradt Thököly seregei mö
gött. 

Ugyanez a jelenség még pregnán
sabban jelentkezik az erdélyi stratégia 
céljainak szerényebbé válásában. Itt 
szembeszökően három fázis jelentke
zik. 1678-ban Teleki niég azzal a szán
dékkal vezeti az erdélyi és a kuruc 
hadakat, hogy Északkelet-Magyaror
szág egy részét meghódítsa, ékkor rniég 
a bujdosók elfogadják Telëki, s általa 
Erdély vezető szerepét. 1681-ben már 
megtörténik a szakadás: Thököly vál
tozatlanul Kassa és a felvidéki bánya
városok elfoglalására törekszik, míg 
az erdélyi hadak maximális vágya 
Szafcmár meghódítása lenne, s ezt sem 
sikerül elérniük. Az 1683-as hadjárat 
pedig Erdély történetének legszomo
rúbb, legszégyenteljesebb lapjaira tar
tozik: a török magával hurcolja „a 
szövetséges" erdélyi csapatokat, ame
lyek fejedelmükkel együtt cél nélkül 
sodródnak a viharban. 

A szerző több ízben is kitér hőse 
gyenge katonai képességeire. Kétségte
len, Teleki nem rendelkezhetett poli
tikai képességeihez mérhető katonai 
talentummal — ezt elsősorban a szin
te már az árulás gondolatát felébresz
tő szánalmas batizvasvárai kudarca 
«mutatja —, s azzal is egyetérthetünk, 
hogy alkalma sem igen kínálkozott 
magas szintű katonai tapasztalatok 
gyűjtésére. Nem ítélhetjük azonban 
egyértelműen negatívan, amint ezt a 
szerző teszi, Teleki 1678-as és 1681-es 
katonai tevékenységét. Tény, hogy az 
erdélyi hadak 1678-ban kudarcot val
lattok Észak-Magyarországon, ott, ahol 
néhány év múlva Thököly legnagyobb 
diadalait aratta. E szembeszökő kü
lönbséget azonban, úgy véljük, csak 
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részben imagyarázhatjuk a két hadve
zér között fennálló, kétségtelen lénye
ges, minőségi különbséggel. Thökölyt 
az a körülmény, hogy mindent nyer
het és szinte semmit sem veszíthet, 
egyenest rákényszerítette a természeté
nek egyébként is jobban megfelelő tá
madó stratégiára. Teleki ugyanekkor 
nem korlátlan hatalommal rendelkező 
felkelővezér, hanem 'magas rangú ál
lamhivatalnok, egy gyenge és tehetet
len állam hivatalnoka volt, aki nem 
kockáztathatta meg, hogy fejedelme 
keservesen összetoborzott csapatai ve
reséget szenvedjenek. Ezért gyenge ha
dával nem is törekedhetett nagyobb 
eredmények elérésére. 

1681-ben pedig — véleményem sze
rint — Teleki és a többi erdélyi ka
pitány nagyon is helyesen ismerte fel, 
hogy a bizonytalan kimenetelűnek lát
szó felvidéki vállalkozás helyett in
kább az Erdély szempontjából létfon
tosságú szatmári vár és elővárai meg
hódítására törekedjenek. Nem csak és 
nem is kifejezetten rajtuk múlt, hogy 
a hamar önállóvá fejlődött kurucvezér, 
a saját útjára térve, nem mozdította 
elő az erdélyi célokat. 

Teleki katonai kudarcainak legfőbb 
magyarázata nem is annyira személyi 
fogyatékosságaiban, mint inkább a 
rendelkezésére álló erdélyi fegyveres 
erő hanyatlásában rejlik, a kis lét
számú, fegyelmezetlen, gyakorlatlan 

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió), 1973. 7—9. sz. — 
A folyóirat 7. és 8. száma 15 tanul
mányt közöl a kurszki csata 30. év
fordulója alkalmából. G. KOLTUNOV: 
„A Citadella hadművelet csődje" (7. 
sz. 19—31. o.) c. munkája rámutat ar
ra, hogy az ötven napig tartó harcok
ban mindkét részről milliós hadseregek 
vettek részt. A csata 600 km hosszú 
arcvonalon, 150 km mélységben folyt. 
A németek azért bocsátkoztak ebbe a 
számukra kedvezőtlen körülmények 
között folyó harcba, hogy javítsanak 
meggyengült nemzetközá és belső hely
zetükön. 

A hadművelet idején a keleti arcvo
nalon a németeknek 196 hadosztályuk, 
csatlósaiknak 32 hadosztályuk és 8 

csapatokat más hadvezér se nagyon 
vezethette volna diadalra. 

A korszak katonai problémagazdag
ságát jelzi, hogy bár a szerző sehol 
sem törekedett a hadtörténelmi kér
dések imélyebb és alaposabb kifejtésé
re, sok értékes új adattal és leírással 
gazdagította a hadtörténetírást. Itt 
különösen az 1672-es hadjárat előké
születeinek és lefolyásának, így a ba-
tizvárai összecsapásnak jó katonai ér
zékről árulkodó leírására, a történeti 
irodalomban lényegében elsőként fel
dolgozott 1678. évi hadjárat számos 
katonai és politikai problémát felvető 
és megoldó ismertetésére, valamint az 
1681. évi hadjárat sok új szempontot 
felvető, gondolatébresztő feldolgozásá
ra gondolunk. 

Mindezekben a fejezetekben a szer
ző arról tanúskodik, hogy — a politi
kai kérdésekhez hasonlóan — biztos 
kézzel nyúl a katonai problémákhoz 
is. Éppen ezért sajnálatos, hogy nem 
törekedett ezek alaposabb elemzésére. 

Munkája így is a marxista magyar 
hadtörténeti irodalom komoly nyere
sége, amely nem kis részben járult 
hozzá ahhoz, hogy hadtörténelmünk 
egyik legkevésbé feltárt, ám lényeges 
szakaszáról új ismereteket közöljön, s 
felhívja figyelmünket a kor még szá
mos megoldásra váró katonai, politi
kai és gazdasági problémáira. 

Rázsó Gyula 

dandárjuk volt, vagyis 42 hadosztály-
lyal több, mint a háború kezdetén. Ez 
összesen 10,3 millió embert jelentett, 
a legnagyobb katonatömeget az egész 
háború folyamán. A Citadella had
művelet végrehajtására a németek ha
talmas erőket összpontosítottak: 50 jól 
feltöltött hadosztályt, köztük 16 páncé
los és gépesített hadosztályt. A had
seregcsoportban kb. 900 ezer ember 
volt, 10 ezer löveg és aknavető, kb. 
2700 páncélos és rohamlöveg, több 
mint 2000 repülőgép. A német hadve
zetés nagy reményeket fűzött az új 
technikához, többek között a „Tigris" 
és „Párduc" típusú páncélosokhoz, a 
„Ferdinánd" rohamlövegekhez és az új 
repülőgép-típusokhoz. 

Amikor a szovjet hadvezetés előtt 
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ismertté vált a németek szándéka, 
olyan határozat született, hogy a szov
jet csapatok vonuljanak előre előkészí
tett védelembe, használják ki ennek 
lehetőségeit, a védelmi hadműveletben 
morzsolják fel az ellenség páncélos cso
portosulását, majd zúzzák szét az el
lentámadás folyamán. Ezt a határoza
tot a Főhadiszállás 1943. április 12-i 
tanácskozásán fogadták el, amelyen 
részt vett Sztálin, Zsukov, Vaszilevsz-
kij és Antonov. Elfogadtak egy olyan 
változatot is, hogy aktív tevékenység
be kezdenek, ha az ellenség Kurszk 
alatt a közeljövőben nem kezd táma
dást. 

Július elejére a kurszki kiszögellés-
ben a Központi és a Voronyezsi Front 
1,3 millió emberrel rendelkezett, vala
mint 20 ezer löveggel és aknevetővel, 
3600 harckocsival és önjáró löveggel 
(köztük 2535 nehéz és közepes harc
kocsi és önjáró löveg) kb. 3130 repülő
géppel. A kiszögellés 550 km-es arcvo
nalán, amely az egész szovjet—német 
arcvonal 13 százaléka volt, összponto
sították az egész hadrakelt sereg em
beranyagának, lövegeinek 26 százalé
kát, repülőgépeinek 33,5 százalékát, 
harckocsijainak 46 százalékát. Az ál
talános erőfölény a szovjet csapatok 
oldalán volt, vagyis az a ritka hely
zet alakult ki, amikor a védekező fe
lülmúlja a támadót. 

A mélyen tagolt védelem kiépítése 
április óta folyt. Nyolc védelmi vona
lat és övezetet alakítottak ki. A hadá
szati védelem mélysége elérte a 250— 
300 km-t. Csák a Központi és a Vo
ronyezsi Front csapatainál 10 ezer km 
lövész- és összekötő árkot ástak ki. A 
fő védelmi övezetben minden hadosz
tály átlagban 70 km lövész- és össze
kötő árokkal rendelkezett. Csak a Köz
ponti Front övezetében (306 lem) 237 
ezer páncélosok elleni aknát, 162 ezer 
taposóaknát, 146 ezer késleltetett ak
nát, 63 rádióirányítással működtetett 
repeszaknát és 305 km drótakadályt 
telepítettek. A frontok ellátásához 3572 
vonatszerelvény (170 ezer vagon) anya
got kellett odaszállítani. Jelentős volt 
a politikai előkészítő munka. A Köz
ponti Frontnál 14 087 embert, a Voro
nyezsi Frontnál 12 378-at vették fel a 
pártba. 

A felderítés adatai szerint a táma
dást július 3-a és 6-a között lehetett 
várni, majd pontosították a dátumot 
5-ére. A támadás előtt néhány órával 

a szovjet tüzérség ellen-előkészítést 
kezdett, ami igen nagy veszteségeket 
okozott az ellenfélnek. 

A támadás után a németek egyes 
területeken egyáltalán nem tudtak elő
retörni, az orel—kurszki irányban 10— 
12 km-t, a belgorod—kurszki irányban 
35 km-t nyomultak előre hatalmas 
veszteségek árán. 

A szovjet hadsereg ellentámadása 
két támadó hadműveletből állt: az ore-
li (Kutuzov hadművelet) július 12-től 
augusztus 18-ig és a belgorod—harkovi 
(Rumjancev hadvezér hadművelet) 
augusztus 3-tól 23-lg. 

Befejezésül a szerző ismerteti, hogy 
mi újat adott a szovjet hadművészet 
a kurszki csatában, melyek voltak a 
fő jellemző vonásai ezeknek a harcok
nak, mi okozta a németek vereségét, 
és közli, hogy az ellenség adatai sze
rint a németek több mint 500 ezer em
bert vesztettek halottakban, súlyos se
besültekben és eltűntekben; elpusztult 
1,5 ezer páncélosuk, kb. 3 ezer lövegük 
és több mint 3,5 ezer repülőgépük. 

Ugyancsak a kurszki tapasztalatok
kal foglalkozik A. GALICAN—L. 
PAVLOV: „A hadműveleti művészet 
és a harcászat néhány sajátos vonása" 
(7. sz. 31—40. o.) c. tanulmánya. A 
szerzők megállapítják hogy a kurszki 
csata jelentős szakasz volt a szovjet 
hadműveleti művészet tökéletesítésé
nek folyamatában, és ennek következ
tében nagy hatást gyakorolt a későb
bi harcok menetére. A hadműveleti 
művészet terén először a védelem sa
játosságait sorolják fel. Ezek közül 
csak néhányat tudunk megemlíteni. A 
mélyen tagolt védelem kiépítésénél el
vetették az erők és eszközök egyenlő 
elosztásának korábban alkalmazott el
vét. Nagy erőket összpontosítottak az 
ellenség valószínű csapásainak "irányá
ban, a másodrendűnek ítélt arcvonal-
szakaszok rovására is. Pl. a Központi 
Front 306 km-én az erők és eszközök 
jelentős részét (a lövészegységek 58 
százalékát, a tüzérség 70 százalékát, a 
harckocsik és önjáró lövegek 87 szá
zalékát) a védelmi övezet 95 km-ére 
(az egész arcvonal 31 százaléka) össz
pontosították, ahol a főcsapást várták. 
Ezen belül a 13. hadsereg övezetében 
(32 km, az egész arcvonal 11 százalé
ka), amely a főosapás irányában vé
dett, összpontosították az egész front 
tüzér- és aknavető ezredeinek 37 szá
zalékát. Ezen elv alkalmazásának ered-
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menyeképpen a valószínű csapások 
irányában az erők és eszközök sok
kal nagyobb összpontosítását sikerült 
elérni, mint Moszkvánál vagy Lenin
grádnál. 

A felsorolt sajátosságok közül meg
említjük még, hogy míg a korábbi vé
delmi harcokban a harckocsihadteste-
ket és -hadseregeket a beékelődött el
lenség megsemmisítésére irányuló el
lencsapásokhoz alkalmazták, itt az 
ilyen jellegű tevékenység mellett elő
re elfoglalt kedvező pozíciókból, álló 
helyzetből védték a vonalakat a tüzér
séggel és lövészalaikulatökkal együtt. 

A moszkvai és sztálingrádi védelmi 
harcokhoz képest nagymértékben fej
lődött az erőkkel és eszközökkel való 
manőverezés. Ezt a második lépcsővel 
és a tartalékokkal hajtották végre, 
mind az arcvonallal párhuzamosan, 
mind pedig a védelem mélységéből. A 
Voronyezsi Frontnál az átcsoportosítás 
a lövészhadosztályok 35 százalékát, a 
páncéltörő tüzérségnek több mint 40 
százalékát érintette, valamint csaknem 
az összes önálló páncélos és gépesített 
dandárt. 

Az ellentámadás felsorolt jellemzői 
közül megemlítjük a nagyarányú erő-
összpontosítást a főirányókban. Például 
a Voronyezsi és Sztyeppéi Front fő-
csapásainak irányában a belgorod— 
harkovi hadműveletben, amely a két 
front arcvonalának 14 százalékát je
lentette, összpontosították a lövész
alakulatok 50—90 százalékát, a harc
kocsik és önjáró lövegek 80—90 szá
zalékát, a lövegek és aknavetők 56— 
67 százalékát, valamint a légierők ab
szolút többségét. 

A tanulmány második részében a 
szerzők a védelmi és támadó harcá
szat sajátosságait és új vonásait elem
zik. 

A kurszki csatával foglalkozó cikkek 
közül megemlítjük még A. JURJEV: 
„A kurszki csata és a polgári törté
nelemhamisítók" (8. sz. 66—72. o.) c. 
írását. A szerző rámutat, hogy bár a 
kortárs polgári politikusok nem egy
szer világosan látták a kurszki csata 
jelentőségét, sőt egyes mai polgári tör
ténészek műveiben is (pl. A. Costan-
tini, G. Jukes) helyes értékelések ta
lálhatók, mégis rengeteg hamisítással 
találkozunk. A hamisításokat nagyjá
ból három fő irány jellemzi: 

1. A kurszki csata, jelentőségét te
kintve nem nő ki a szovjet—német 

arcvonal keretei közül. Ezt a nézetet 
vallja Manstein, a „Dél" hadseregcso
port egykori parancsnoka, M. Howard 
angol történész, A. Seaton angol ezre
des, R. Cartier francia történész. Ez
zel az állásponttal szemben a szer
ző azt elemzi, hogyan hatott Kurszk 
Németország szövetségeseire, a semle
ges államok politikájára, a megszállt 
országok ellenállási mozgalmaira. A 
kurszki csatában, és az azt követő 
harcokban felmorzsolt német erők pót
lására csupán 1943 júliusában és szep
temberében kénytelenek voltak 14 
hadosztályt átirányítani Nyugat- és 
Dél-Európából. Ez kedvező feltételeket 
teremtett az olaszországi partraszállás
hoz. 

2. Széles körökben terjesztett véle
mény a nyugati történetírásban, hogy 
a kurszki csata kimenetelét eleve meg
határozta a július 10-i szicíliai partra
szállás. Ezt egy sor tény cáfolja, ame
lyek közül a legfontosabb az, hogy 
Kurszknál 50 német hadosztály harcolt, 
Szicíliában pedig 9 olasz és 2 német 
hadosztály. Júliusban, a legaktívabb 
szicíliai harcok idején, a keleti arcvo-
valról egyetlen hadosztályt sem vontak 
ki, augusztus elején is csak egyet, az 
„Adolf Hitler" SS hadosztályt, de ezt 
sem Szicíliába, hanem Olaszországba 
irányították. 

3. A hamisítás harmadik iránya 
szerint a szovjet hadsereg győzelmé
nek okai a következők: a német had
vezetés hibái, a számbeli fölény, a 
lend-lease keretében történt szállítá
sok. Ezt az álláspontot képviseli E. 
Ziemke, T. Higgins, R. Cartier. Ez az 
irányzat teljes egészében tagadja a 
szovjet hadművészetnek a fentebb is
mertetett cikkekben is elemzett jelen
tőségét. A németek természetesen kö
vettek el hibákat és a szovjet had
vezetés ezeket jól ki tudta használni. 
Ami a túlerőt illeti, 1943 nyarán a 
szovjet hadsereg már az egész arcvo
nalon fölényben volt és ez az arány 
Kurszknál a következőképpen alakult: 
harcosok — 1,4:1, harckocsik — 1,2:1, 
tüzérség — 1,9:1, repülőgépek — 1,3:1. 
Tehát sehol sem érték el azt az arányt 
(3:1), amit ebben az időben az angol— 
amerikai hadvezetés a sikeres támadás 
feltételének tartott, és szó sem volt 
arról, amit Cartier ír, hogy „a Vörös 
Hadsereg tíz harcosára jutott egy fa
siszta katona". 

Természetesen érkeztek szállítmá-
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nyok a lend-lease keretében, de eziek 
az 1942-es évhez viszonyítva (amikor 
55 százalékra teljesítették) 1943 első 
felében csökkentek, és legnagyobb ré
szük csak szeptember—december fo
lyamán érkezett meg, amint ez pl. R. 
Garthoff amerikai történész könyvében 
is olvasható. Ezzel szemben ebben az 
évben a szovjet ipar már kb. 35 ezer 
repülőgépet gyártott (9,7 ezerrel töb
bet, mint Németország), valamint 24 
ezer harckocsit és önjáró löveget (2,4-
szer többet, mint Németország). 

A folyóirat 9. száma hat tanulmányt 
közöl a Dnyeperért folyó harcok törté
netéből, az átkelés 30. évfordulójára. 
Ezek közül megemlítjük; A. RAKIC-
KIJ: „A Keleti-fal összeomlása" (9. sz. 
10—22. o.) c. munkáját. A német had
vezetés a Citadella hadművelet csődje 
után úgy határozott, hogy az egész 
arcvonalon védelembe megy át és meg
kezdi az ún. Keleti-fal kiépítését a 
Narva, Pszkov, Vityébszk, Orsa, a 
Szozs folyó, a Dnyeper középső folyása, 
a Malocsnaja folyó vonalon. 

A szovjet osiapatok 1943 szeptember 
végére, szüntelen harcokban 200—300 
km-t előrenyomulva, több mint 700 
km-es szakaszon kijutottak a Dnyeper
hez. A főparancsnokság tervei szerint a 
négy front (Központi, Voronyezsi, 
Sztyeppéi, Délnyugati) csapatainak 
egyidejűleg menetből kellett átkelniük 
a Dnyeperen. A feladat az volt, hogy 
hadműveleti hídfőt hozzanak létre a 
jobbparti Ukrajna felszabadítására. 
Ilyen méretű feladat megvalósítása — 
ekkora természetes akadály esetén — 
teljesen új dolgot jelentett a hadmű
vészet fejlődésében. 

A továbbiakban a szerző azt vizs
gálja, hol sikerült az átkelést menet
ből végrehajtani, milyen nehézségek 
adódtak abból a tényből, hogy üzem
anyaghiány és az őszi rossz útviszo
nyok miatt a gépi vontatású tüzérség 
jelentős része 50—150 km-re lemaradt, 
s a gépkocsik tetemes részének leállá
sa miatt akadozott az ellátás. 

Ettől függetlenül, szeptember végé
re mind a négy front végrehajtotta az 
átkelést, nagyobbrészt helyi, vagy he
lyileg kialakított átkelő eszközök se
gítségével; létrehoztak 23 hídfőt, köz
tük néhány hadműveleti méretűt is, 
de az említett okdk miatt nem sikerült 
ezeket teljes egészében egységesíteni. 
A háborúk történetében a szovjet had
sereg először hajtott végre ilyen mé

retű természeti akadály leküzdését sú
lyos támadó harcok után, hadműveleti 
szünet nélkül. Világossá vált, hogy a 
németek a Dnyeperért folyó csatát el
vesztették. Az átkeléshez csak a 
Sztyeppéi Front több mint 1500 ha
lászcsónakot és több mint 200 kompot 
vett igénybe. A lövészhadosztályok, a 
balparton maradt tüzérség és harcko
csik támogatásával, 2—3 nap alatt ha j 
tották végre az átkelést, a lövészhad
testek 3—4 nap alatt, a hadseregek 
5—8 nap alatt. 

A rendkívüli feladat végrehajtásáért 
2438-an kapták meg a Szovjetunió Hő
se kitüntetést, és több százezer harcos 
kapott más kitüntetést. 

Egy másik korba vezet el bennünket 
M. KAZAKOV: „A Vörös Hadsereg 
embertartalékai a polgárháború évei
ben" (9. sz. 54—60. o.) c. tanulmánya, 
amely igen sok adatot tartalmaz, de 
ezek közül csak a legfontosabbakat 
tudjuk megemlíteni. A polgárháború 
kezdetekor a köztársaság a Vörös Gár
dán kívül a régi cári hadsereg egyes 
alakulataival rendelkezett, amelyek át
álltak a forradalom oldalára. Ilyenek 
voltak a Balti Flotta matrózainak 
egyes alakulatai, a lett lövészek ala
kulatai, az 5. Amuron túli, a 12. Finn
országi lövészezred, a 45. gyalogoshad
osztály, a Dél-nyugati és a Kaukázusi 
Front egyes alakulatai. 

Az intervenció és a polgárháború 
kezdete miatt a szovjet kormány sür
gős intézkedéseket hozott annak ér
dekében, hogy az önkéntes hadsereget 
a rendszeres behívások és mozgósítás 
útján feltöltsék. 1918. május 29-én az 
Összoroszországi Központi Végrehajtó 
Bizottság határozatot hozott a kötele
ző katonai szolgálatról. 1918 júliusában 
az V. Szovjetkongresszus által elfoga
dott alkotmány is kötelezővé tette a 
haza védelmét. 

1918 közepén tehát elkezdődött a re
guláris hadsereg szervezése a behívások^ 
a munkások és a dolgozó parasztok 
mozgósítása alapján. A Lenin által ter
vezett 3 milliós hadseregből első foko
zatként másfél milliós hadsereget szán
dékoztak felállítani. 

1918 szeptemberétől 1919 márciusáig 
a Vörös Hadseregbe mozgósítottak 1 
millió 487 ezer harcost és altisztet, 
34 600 tisztet és tisztviselőt, 21 ezer 
egészségügyi és állategészségügyi dol
gozót. Emellett folytak még a párt- és 
a Komszomol-mozgósítások. A koráb-
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ban ki nem képzettek felkészítésére 
kiképző rendszert hoztak létre (Vsze-
vobucs), amely 1918 végéig 2 millió 
407 ezer embert vett nyilvántartásiba, 
és 885 ezren kaptak 96 órás kikép
zést. 

A későbbiek során létrehozták a 
munkás tartalékezredeket és különle
ges alakulatokat, majd pedig a katonai 
körzetek, hadseregek, frontok tartalék 
alakulatait. Ez lett az a három csator
na, amelyen keresztül a hadsereg biz
tosította a tartalékok bevonását. 

1918. június 12-től 1919 júliusáig a 
hadseregbe behívtak 2 millió 262 ezer 
embert, nem számítva az arcvonalkö-
zeli mozgósításokat. 

1920 végére a Vörös Hadsereg lét
száma 5 millió 400—500 ezer fő volt. 
(Lengyel István) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY (Lengyelország) 1973. 2. sz. 
— Jan MALANDA: „A Lengyel Had
sereg 1. hadserege légvédelmi tüzérsé
gének történetéből" (3—28. o.). Kelet
kezésének körülményeit, szervezeti fel
építését és személyi állományát vizs
gálja. 1943. július 7-én adták parancs
ba az 1. önálló légvédelmi tüzérosz
tály megalakítását. Sielce környékén 
folyt 1943. október 15-től az időköz
ben 93 százalékos állományra feltöltött 
hadosztály kiképzése, szovjet kikép
zők segítségével. Jellemző a megala
kulás előszakára, hogy a szervezéssel 
és a kiképzéssel egyidejűleg a hadosz
tálynak védelmi feladatokat is el kel
lett látnia, mégpedig az 1. hadsereg 
összpontosítását fedezte. A személyi ál
lomány kielégítő volt, a szállító eszkö
zökkel való ellátás azonban nagyon 
hiányos. 1944 júliusában Lengyelország 
keleti felszabadított területein fejező
dött be gyakorlatilag az egység szer
vezése. Táblázatokon mutatja be a 
személyi állomány a fegyvernemek 
megoszlását, majd rátér a légvédelmi 
tüzérség felhasználására a Tengermel
léken és a berlini hadműveletekben. 
A légvédelmi tüzérség, bár csak kis-
és középmagasságokra terjedt ki ható
távolsága, eredményesen fedezte a had
sereget és a fontosabb objektumokat 
az ellenség felderítése és támadásai 
ellen. Bemutatja a hadosztály által az 
ellenségnek okozott veszteségeket is, 
— Edward OLSZEWSKI: „A Lengyel 
Hadsereg részvétele a népi hatalom 
megszilárdításáért folytatott harcban 

Rzeszów körzetében 1944—19"47-ben" 
(29—51. o.). 1944. július végétől 1945 
májusáig a népi hatalom megszervezé
se a felszabadító harcok közepette tör
tént. A Lengyel Nemzeti Felszabadítási 
Bizottság, majd az Ideiglenes Kormány 
előtt komoly feladatok álltak: a még 
megszállás alatt levő lengyel területek 
felszabadítása a fegyveres erők fej
lesztésével, Lengyelország pozíciójának 
biztosítása az antifasiszta koalícióban, 
valamint a népi hatalom megszervezé
se. 1944 augusztusában hirdették meg 
a mozgósítást Lengyelország felszaba
dított területein, lehetővé téve minden 
hazafinak a megszállás elleni fegyve
res harcot. Megkezdődtek a tárgyalá
sok a londoni emigrációs kormány irá
nyítása alatt álló Armia Krajowá-
val (AK) az együttműködésről, majd 
e tárgyalások sikertelensége után fel
oszlatták annak szervezeteit. Az AK 
félrevezetéssel, megfélemlítéssel és 
fegyveres erőszakkal igyekezett akadá
lyozni a mozgósítást Rzeszów vidé
kén. Bár 1945. január 18-án az AK 
utasította alárendeltjeit a Lengyel 
Hadseregbe való belépésre, a hadsereg
ben és az államapparátusban dolgo
zó volt AK-tagók iránti bizalmatlanság 
nem szűnt meg. Ismerteti a hadsereg 
munkáját a Polgári Milícia, a Nem
zeti Tanács megszervezésében, a föld
reform végrehajtásában, valamint a 
reakciós földalatti, fegyveres bandák 
felszámolásában, ami fontos tényező
je volt a gazdasági és társadalmi élet 
normalizálásának, a demokratikus erők 
megerősödésének. Fontos politikai fel
adatot teljesített a hadsereg 1946 jú
niusában a népszavazás, valamint 
1947 januárjában a Törvényhozó Or
szággyűlés választási idején. Katonai 
egységek biztosították a szavazóköz
pontokat és a szavazások zavartalan 
lefolyását. — Bogdan KOBUSZEWSKI: 
„Vasúti szabotázs-akciók a varsói ke
rület területén a megszállók dokumen
tumainak fényében (1942. május—1944. 
szeptember)" (52—97. o.). A hitleristák 
számára különösen fontosak voltak a 
Lengyelországon átmenő vasútvonalak, 
melyek Németországot összekötötték a 
keleti arcvonallal, ahol a háború sor
sa dőlt el. A vasúti szállítás fontos
ságát helyesen mérte fel kezdettől fog
va a Lengyel Munkáspárt Központi Bi
zottsága, a Népi Gárda (GL) és a Né
pi Hadsereg (AL) vezérkara. Különö
sen fontos volt a varsói körzet, hiszen 
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Varsó volt a megszállt Lengyelország 
egyik legnagyobb vasúti csomópontja, 
s a szállítások túlnyomó többsége itt 
haladt keresztül. A szerző cikke meg
írásához a lengyel levéltárakban ta
lálható német dokumentumokat hasz
nálta fel, de felhívja a figyelmet, hogy 
az általa feltárt adatokat nem lehet 
véglegeseknek tekinteni, hiszen a té
mám vonatkozó német és lengyel do
kumentumok között nagy eltérések ta
pasztalhatók. Táblázatok segítségével 
mutatja be az 1942—43—44Jben végre
hajtott akciókat, azok fajtáit és hóna
pok, valamint vasútvonalak szerinti 
megoszlásukat. Figyelmet érdemel, hogy 
az akciók kb. 87 százaléka sikeresnek 
volt mondható. Részletesen tárgyalja 
az akciók során alkalmazott 'módszere
ket (robbanóanyag, gyújtótöltetek, 
fegyveres támadás, kisiklatás, össze-
ütköztetés). — Kazimierz RADZIWON-
CZYK: „A Wehrmacht okkupációs köz
igazgatása és háborús bűntettei a Len
gyelország elleni agresszió idején, 
1939. szeptember 1—október 25. között" 
(98—141. o.). Az agresszió kezdettől 
fogva a a lengyel nép ellen irányult, 
hisz a Wehrmacht tevékenységére a to
tális háború és az elfoglalt területéken 
folytatott véres terror volt jellemző. 
Az OKW direktívája alapján a polgári 
lakosság feletti hatalom a hadművele
teket vezető von Brauchitsch kezébe 
került. Az elfoglalt lengyel területek 
okkupációjára és gazdasági kihaszná
lására előre megszervezett katonai, ci
vil-adminisztrációs, rendőri és SS 
erőkkel rendelkeztek, melyek felépí
tését és feladatait elemzi a tanulmány. 
A háborús büntették között leírja a 
hitleri Luftwaffe terrortámadásai ál
tal okozott károkat, a Wehrmacht által 
indított tömeges kivégzéseket, letar
tóztatásokat, melyeknek ebben az idő
ben elsődleges célja a lengyel értelmi
ség és a, haladó szellemű politikai -
társadalmi aktivisták meggyilkolása 
volt. Franciaország és Anglia hadüze
nete némileg új helyzetet teremtett. A 
megszállt területeken új, katonai köz
igazgatást vezettek be, melynek célja 
a hadsereg felmentése az okkupációs 
feladatok alól, valamint a civil-admi
nisztráció gyors kiépítése. Részletes 
felsorolást ad az egyes katonai körze
tekről, vezetőikről és az ott végrehaj
tott bűntettekről. 1939 október közepén 
határozták el véglegesen, hogy a meg
szállt területek feletti hatalmat a Wehr

macht átadja a civil-adminisztráció
nak, mely az alárendelt SS és katonai 
rendőri szervekkel hajtja végre a kitű
zött gazdasági, politikai feladatokat. 
Végeredményben a Wehrmacht végez
te el Lengyelország fegyveres leveré
sét, anniak könyörtelen pacifikáeiója 
által megteremtette a feltételeket a 
hitleri „új rend" politikájához. Ezen 
alapvető feladatok elvégzése után át
adta helyét a civil-adminisztrációnak, 
mely tovább folytatta a gyilkolás mű
vét. — Igor BLAGOWIESZCZAISTSKI: 
„A Lengyel Hadsereg 1. hadseregének 
veszteségei 1943—1945 között (142—175. 
o.). A szerző, aki jó ismerője az 1. had
sereg 1943—1945-ben elszenvedett vesz
teségeinek, előrebocsátja, hogy az álta
la és Malczewski által a WPH 1972/2. 
sz.-ban közölt veszteséglisták jelentős 
eltéréseket mutatnak. Szerinte teljes 
pontossággal nehéz megállapítani egy 
hadsereg veszteségeit, de ilyen jelen
tős eltérésnek akkor sem szabad je
lentkeznie, ha — mint jelen esetben 
— a szerzők különféle vizsgálati mód
szert alkalmaztak. Malczewski a vég
leges veszteségek Összeállítását az el
esettek és 'meghaltak név szerinti ki
mutatásai alapján, Blagowieszczanski 
Viszont a vezérkar havi kimutatásai 
alapján készítette. Jelen tanulmány 
vizsgálatai az 1944. július 10-től 1945. 
május 9-ig terjedő időszakot ölelik fel, 
melyre az 1. hadsereg összes vesztesé
geinek kb. 70 százaléka esik. Kimutat
ja, hogy az 1. hadsereg legnagyobb 
veszteségeit a nyugati-tengerparti, a 
varsói és a berlini hadműveletek so
rán szenvedte, részletezve az egyes 
veszteségfajták százalékos megoszlá
sát (elesett, eltűnt, fogságba esett, se
besült, beteg). Ismerteti a veszteségek 
megoszlását tiszt, altiszt, közlegény és 
fegyvernemek csoportosításában is. 
Megkísérli elemezni, hogy a fent em
lített három hadművelet során milyen 
a sebesülések százalékos megoszlása az 
egyes fegyverfajták függvényében (lő
fegyver, tüzérség stb.). Végül nagyon 
részletes, a fenti szempontok alapján 
összeállított táblázatokban foglalja ösz-
sze kutatásainak eredményeit. — Nor
bert MICWTA—Wladyslaw WAZ-
NIEWSKI: „A Lengyel Katonai Forra
dalmi Szervezet történetéről, 1939— 
1943" (176—189. o.). A lengyel Katonai 
Forradalmi Szervezet (PWÔR) néhány 
hónappal a szeptemiberi vereség után 
alakult meg és 1943 végéig működött 
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Miechów-ban. Fő szervezője és irá
nyítója Stanislaw Borzecki („Tatars
ki") volt. A PWOR tevékenysége 1943 
tavaszáig főleg szervezkedésire és az 
„Ogniem i Mieezem" (Tűzzel és Kard
dal") c. lap kiadására és terjesztésére 
szorítkozott. E lap segítségével jelen
tős befolyásra tették szert. Céljuk: a 
haladó szellemű lengyelek összefogása 
volt az antihitlerista harcban. A hit
leri hadsereg sztálingrádi veresége 
után a PWOR határozottan baloldali 
álláspontot foglalt el. A megszállók 
elleni fegyveres harc megkezdése cél
jából 1943 tavaszán „Tatarski" egy 30 
főből álló fegyveres csoportot hozott 
létre, és néhány akciót hajtottak végre 
hitlerista csendőrőrsök és az ún. sötét
kék csendőrök (hitleristákkal kollabo
ráló lengyel szervezet) ellen. Tevékeny
ségük komoly veszélyt jelentett, így a 
hitleristák e partizánmozgalom megfé
kezésére könyörtelen, véres megtor
lást indítottak Miechów járásban, 
melynek következtében a szervezet 
megszűnt létezni, vezetőjét „Tatarski"-t 
megölték. Életben maradt tagjai más 
szervezetekhez csatlakoztak. — Stanis
law OKECKI: Belgák, hollandok és 
luxemburgiak a lengyelországi ellenál
lási mozgalomban" (190—201. o.). Rö
vid történelmi visszatekintésben is
merteti a Lengyelországot és Belgiu
mot összekapcsoló eseményeket és ba
rátságot. A Harmadik Birodalom a 
nemzetközi jog semimibevevésével a 
megszállt belga kantonokból 8700 fia
talt kényszerített be a német hadse
regbe. A megszállt Lengyelországba 
került belga katonák, hadifoglyok, 
munkaszolgálatosok stb. az első adan
dó alkalommal megszöktek. A lengyel 
lakosság mindig segítségükre volt, vál
lalva a megtorlást is. Nagy részük 
kapcsolatba került a lengyel ellenállási 
mozgalommal, s fegyverrel segítette a 
megszállók elleni harcot. — A Lengyel
országba hurcolt holland munkások 
szintén jó kapcsolatokat építettek ki a 
lengyelekkel, ;az ő segítségükkel szök
tek meg a munkatáborokból és kap
csolódtak be a harcba. — Luxemburg 
megszállása után hamarosan ott is 
megkezdődött a germanizálás, majd 
ennék meggyorsítására a Birodalomhoz 
csatolták, bekényszerítve a fiatalokat 
a Wehrmachtba. Hatására általános 
sztrájk tört ki, minek következtében 
sok luxemburgit hurcoltak el koncent
rációs táborokba. A német hadsereg

be kényszerítettek közül sokan kerül
tek Lengyelországba, felvették a kap
csolatot a lengyel partizánokkal és ak
tívan bekapcsolódtak a fegyveres harc
ba. Közülük sokan magas katonai ki
tüntetéseket kaptak a háború után a 
lengyel államtól. — Franciszek SKI-
BINSKI: „A háború" (268—289. a ) . Az 
utóbbi időben nagyon elterjedt külön
féle háborúkról (hidegháború, pszicho
lógiai és ideológiai háború stb.) be
szélni. Lenin szerint a „háború a po
litika folytatása az erőszak eszközei
vel", így az előbb felsorolt „háborúk" 
nem felelnek meg a fenti definíciónak, 
tehát nem háborúk ezek, hanem a po
litika különféle megjelenési formái. 
Leszögezi, hogy a háború nemcsak ka
tonai jelenség, annak különféle aspek
tusai vannak (politikai, szociológiai, 
gazdasági, ideológiai), melyek szerve
sen bekapcsolódnak a háború vezeté
sébe és a stratégia eszközeivé válnak. 
A szerző a definíció bővítését javasol
ja: „A háború a politika folytatása az 
erőszak eszközeivel, melynek célja az 
ellenfél kényszerítése akaratunk telje
sítésére; jellegére nézve szervezett 
erők által folytatott fegyveres harc". 
A továbbiakban a háborúkat felosztá
suk szerint tárgyalja. Az igazságos és 
igazságtalan háborúk taglalásánál fel
hívja a figyelmet, hogy partizánháború 
a történelemben csakis az igazságos 
háborút folytató fél oldalán alakult ki. 
A korlátozott és korlátlan háborúk 
elemzésénél rámutat, hogy az igazsá
gos háború, mely alapjaiban védelmi 
jellegű, szintén lehet korlátlan (lásd 
1945). A hagyományos és atomháborút 
vizsgálva, valószínűbbnek tartja a kor
látozott atomháborúval való manipu
lálást. — A számot eseménykrónika és 
gazdag második világháborús bib
liográfia zárja. (Windisch Aladárné) 

MILITÄRGESCHICHTE (Német De
mokratikus Köztársaság) 1973. 4. és 5. 
az. — Gerhard FÖRSTER: „Az impe
rialista hadtörténetírás dilemmája az 
NSZK-ban" (4. sz. 389—400. o.). Két 
tendencia figyelhető meg a mai nyu
gatnémet hadtörténetírásban: a tradi
cionalista hadtörténészek a porosz— 
német hagyományokat kívánják foly
tatni, felhasználva a náci katoinateore-
tikusok metodológiai és elméleti esz
köztárát a valóság elkendőzése céljá
ból. E törekvés a legteljesebb mérték
ben megfelel a mai monopolkapitalista 
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államérdekeknek is. A történészek re
former-szárnya a jelenkor követelmé
nyeit veszi elsősorban figyelembe és a 
hangsúlyt az antikommunázmusra, a 
pszichológiai szempontokra helyezi. Ez 
utóbbi csoporthoz tartoznak a Militär
geschichtliches Forschungsamt kutatói 
és ez az irányzat érvényesül a Mili
tärgeschichtliche Mitteilungen c. folyó
iratban is. Különösen éles vita alakult 
ki az elmúlt években a Bundeswehr 
belső vezetéséről, gazdasági szempon
tokat és egyetemes vonatkozásokat is 
bevontak a történeti események elem
zésébe. Különös hangsúlyt kap feldol
gozásaikban a második világháború és 
a fasiszta rezsim hadvezetése — első
sorban igazolás céljából. Számos mo
nográfia, összefüggő feldolgozás látott 
napvilágot, számos részkérdés elemzé
sét végezték el, de ez a csoport is a 
monopolburzsoázia érdekeit szolgálja. 
— P. A. ZSILIN: „A marxizmus^— 
leninizmus a szocialista haza védelmé
ről" (5. sz. 517—532. o.). A Kommu
nista Kiáltványban hangzik el először, 
hogy a proletariátusnak hazát kell te
remtenie. A szocialista foiradalom győ
zelmével ez meg is valósult a Szovjet
unióiban. A Marx és Engels által ki
dolgozott elméletet Lenin fejlesztette 
tovább, és meghatározta a proletár
forradalom katonapolitikáját és a szo
cialista haza védelmének fogalmát. A 
honvédelem ma minden ország prole
tariátusa hazájának védelmét jelenti. 
Ma internacionalista feladat a béke 
és az elért eredmények védelme, a ka
pitalista országok kommunista pártjai
nak és a világ minden haladó meg
mozdulásának támogatása, a békés 
egymás mellett élés érdekeit szem 
előtt tartva. — Hans HÖHN—Klaus-
Peter MEISSNER: „A szövet—német 
fegyverbarátság fejlődése 1963—70 kö
zött'' (4. sz. 401—410. o.). A fegyver-
barátság elmélyítését a NSZEP VI. 
kongresszusa feladatként tűzte a had
sereg elé, mely különös hangsúlyt ka
pott a 60-as évek elején. A közös ki
képzések, közös gyakorlatok eredmé
nyességét a Quartett (1963) és Októ
beri vihar (1965) hadgyakorlat bizo
nyította a legteljesebb mértékben. A 
60-as évek közepétől az elért eredmé
nyeik elmélyítése szerepelt a napiren
den, melyeket a közös találkozások — 
1300 alkalommal, 97 ezer személyt 
érintve — és az egészséges verseny
szellem kialakítása követett. Az 1970-

ben megtartott Fegyverbarátság had
gyakorlat az együttműködés addigi leg
magasabb fokú megvalósulása volt. — 
Josef POLACEK: „A hadseregek he
lye a Szaharától délre fekvő francia 
nyelvű országok társadalmi struktú
rájában" (4. sz. 414—423. o.). A fran
cia Fekete-Afrika országai 1960-tól 
nyerték el nemzeti felszabadító har
caik eredményeképpen politikai önálló
ságukat. Az államok egyik részénél a 
fejlődés kapitalista jelleget öltött, má
sik részénél baloldali, antikolonialista 
tendenciák figyelhetők meg. Mindkét 
csoportnál új társadalmi réteget alkot 
a hadsereg tisztikara, mely politikai és. 
gazdasági előnyöket élvez a többi l a 
kossal szemben. A hadseregek szerepét 
nem lehet egyértelműen pozitívan vagy 
negatívan értékelni. Lehet bázisa a fa
siszta puccsoknak, de lehet hordozója 
a haladó forradalmi tendeciáknak is. 
— Rudolf MEISTER—Harry VOIGT: 
„Németország Kommunista Pártjának 
harca a proletariátus felfegyverzé
séért 1921 nyarától 1923 őszéig" (5. sz. 
525—533. o.). Az egyre erőszakosabban 
fellépő terroristák arra késztették a 
pártot, hogy gyárakban, üzemekben 
fegyveres munkásegységeket szervez
zen. Nehézséget jelentett, hogy olyan 
időpontban követelte a párt a prole
tariátus felfegyverzését, amikor a 
munkásosztály nem volt egységes; so
kan hittek a problémák békés, parla
mentáris úton való rendezésében. A 
jobboldali opportunisták megtévesztet
ték a munkások egy részét, de Szász
országban, az Érchegységben és Vogt-
landban erős fegyveres szervezeték jöt
tek létre. A kormány 1923 nyarán e 
szervezetéket véres kegyetlenséggel 
felszámolta. A fegyveres szervezetek 
eszméjét a Vörös Frontharcos Szövet
ség valósította meg. — E téma doku
mentumait a következő tanulmány tár
ja az olvasók elé: Heinz SPERLING: 
„Dokumentumok a Reichswehr szász
országi hadjáratáról 1923-ban" (5. sz. 
567—581. o.). 1923 nyarán az osztály
ellentétek kiéleződtek a fegyveres szer
vezetekbe tömörült német proletariá
tus és az elnyomó államgépezet között. 
A kormány saját biztonsága érdeké
ben a Reichswehrt is bevetette. A 
hadjáratot alaposan előkészítette és 
brutálisan végrehajtotta. A közzétett 
dokumentumok általános helyzetjelen
téseket, a munkások kihallgatásáról ké
szült jegyzőkönyveket, valamint a la-
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kosság panaszait és feljelentéseit tar
talmazzák. A hadjárat során sok mun
kás vesztette életét. — Werner 
STRANG: „Számadatok a fasiszta 
Wehrmacht személyi helyzetéről a má
sodik világháború idején" (4. sz. 
424—438. o.). A szerző az NDK Kato
nai Levéltárában fellelhető aktákból ál
lított össze jól áttekinthető és használ
ható tabellákat. Az akták a fasiszta 
vezérkari szervek szigorúan bizalmas 
használatára készített adatokat tartal
maznak, melyek jól kiegészítik az ed
dig publikált összeállításokat. Különös 
érdeklődésre tarthat számot a fasiszta 
hadsereg személyi veszteségeit tartal
mazó kimutatás. — Georg HEITSCH: 
„A NATO csúcsszerve" (4. sz. 449— 
460. o.). Feladata a tagállamok kül- és 
katonapolitikájának koordinálása. Fej
lődésének első szakasza 1949-től 1965-
ig, a második szakasz 1965-től nap
jainkig tart. Táblázatok mutatják a 
változásokat, melyek a NATO agresz-
szív politikai, másrészt támadó katonai 
szerepének leleplezését is szolgálják. 
— A katonai nevelés kérdését két cikk 
érinti. Eberhard FALKENBERG: „A 
Német Nemzeti Néphadsereg ,Ernst 
Thälmann' katonai tanintézetének fej
lődése" (5. sz. 546—557. o.). Az elmúlt 
tíz esztendőben az újonnan felállított 
tisztképző iskola szép eredményekre 
tekinthet vissza. A 60-as évek elején a 
nemzetközi helyzet és a Varsói Szer
ződésben vállalt kötelezettségek arra 
késztették a pártot, hogy munkás-pa
raszt káderekből új tisztikart állítson 
a hadsereg élére. A szárazföldi had
erő tisztjeit, az Ernst Thälmann tiszt
képző iskola végzett növendékeit, ma
gas politikai képzettség és kiváló 
szaktudás jellemzi. Az iskola példa
mutatóan jó kapcsolatokat létesített a 
szovjet és többi testvérhadsereggel. Az 
iskola vezetése a jó oktató kollektíva 
kialakításával, valamint a kiképzési 
módszerek tökéletesítésével teljesíteni 
tudta nehéz feladatát. — Rudolf FAL

KENBERG— Horst HAUFE—Paul HEI
DER: „A marxista—leninista történeti 
kép kialakítása" (5. sz. 582—589. o.)-
A Friedrich Engels Katonai Akadé
mia tanárai is figyelemmel kísérik a 
Militärgeschichte hasábjain folyó, a 
helyes történelemszemlélet kialakításá
ról szóló vitát. Értékes hozzászólásaik 
a német és nemzetközi munkásmozga
lom összefüggéseinek bemutatására, a 
német és szovjet kommunista párt 
testvéri együttműködésének kialakulá
sára és fejlődésére vonatkoznak. — Vi
takeltés céljából közli a folyóirat kü
lön mellékletként a Német Nemzeti 
Néphadsereg történetét feldolgozó mű 
téziseit, koncepcióját: Günther GLA
SER— Karl GRESE—Toni NELLES— 
Kurt SCHÜTZLE: „A Német Nemzeti 
Néphadsereg története" (4. sz. mellék
let, 1—30. o.). A katonai hagyományok 
fejezetben a lengyel nép hőséről em
lékezik meg a szerző: Kazimierz 
KACZMAREK: „Karol Swierczewski-
Walter" (5. sz. 534—545. o.). A Nagy 
Októberi Forradalom és polgárháború 
katonája, a spanyol szabadságharc 
Walter tábornoka, aki a XIV. nemzet
közi dandár parancsnoka volt, a máso
dik világháború idején részt vett a 
Szovjetunióban a 2. lengyel hadsereg 
szervezésében és bekapcsolódott a Len
gyelországot felszabadító harcokba. A 
Lengyel Néphadsereg magas beosztá
sú vezetőjeként fejezte be életét. — 
Fritz STRAUBE: „Kutuzov szerepe az 
1813. évi felszabadító háborúban" (5. 
sz. 600—601. o.). Kutuzov hadvezéri ki
válósága mentette meg hazáját, nem
csak a napóleoni hadsereget verte meg, 
hanem jelentős fordulatot idézett elő 
a felszabadító háború menetében. Had
vezéri és elméleti tevékenysége révén 
a 19. század egyik legkiválóbb orosz 
katonai vezetője. Mindkét szám válo
gatott bibliográfiát közöl a hadtörté
neti irodalom köréből. (Rákóczi Kata
lin) 
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KRONIKA 

A NEMZETKÖZI TÖRTÉNÉSZ SZÖVETSÉG B U D A P E S T I 
K O N F E R E N C I Á J Á N A K 

HADTÖRTÉNETI SZEKCIÓÜLÉSE A MÁSODIK V I L Á G H Á B O R Ü 
TÖRTÉNETÉRŐL 

(1973. szeptember 27—29) 

A második világháború történeté
nek kutatása az elmúlt évek során el
mélyült tudományos analízisek soka
ságával, eddig ismeretlen adatok és 
összefüggések napvilágra hozásával gaz
dagította az egyetemes történettudo
mányt. A kutatói tevékenység egyre 
inkább fokozódik, s a háború tör
ténetének szinte valamennyi terüle
tét átfogja. A kutató munka jellemző
je, hogy a háború által sújtott népek, 
államok történetírása ma már képes 
saját nemzeti történetének ábrázolá
sán keresztül a háború egészének fel
tárását elősegíteni. Napjainkban azon
ban az az igény is megfogalmazódik, 
hogy a háború történetének kutatása 
kilépjen a ' nemzeti keretekből, illetve 
a nemzeti történetet az egyetemes ösz-
szefüggések láncolatába építse be. Tia-
lán ennek a követelménynek a szem 
előtt tartása eredményezte a Magyar 
Nemzeti Bizottság kezdeményezését 
Kelet-Közép-Európa második világhábo
rús historiográfiájának napirendre tű
zésével. Ha Kelet-Közép-Európa poli-
tikailag-katonailag nem is szakítható 
ki a második világháború egészének 
menetéből, a háború e térségbeni ese
ményei mégis bizonyos értelemben sa
játos vonásokat mutattak fel, amelye
ket az itt élő népek nemzeti történeté
nek további alakulásánál messzeme
nően figyelembe kell venni. Ezek a 
vonások az említett népek többségénél 
közösek, s egyben saját történelmi 
múltjuk által deriváltak voltak: a má
sodik világháború kimenetele számuk

ra nemcsak a német fasizmus igájának 
lerázását hozta meg, hanem a szovjet 
hadsereg által megteremtett lehetőség
gel élve, a haladó forradalmi erők 
gyors győzelmiét és a kapitalizmus 
romjain egy új, szocialista társadalom 
felépítését is. A nemzeti történelem 
kapcsolódását az egyetemleshez egy 
másik tényező is befolyásolja, neve
zetesen a fasizmus ellen szövetséges 
hatalmaknak az adott térségben képvi
selt politikája. Ha el lehet mondani, 
hogy a fasizmus elleni mielőbbi kato
nai győzelem a szövetségeseknél álta
lánosan elfogadott volt, a háború utá
ni politikai rendezéssel kapcsolatos né
zetek és konkrét politikai lépések a 
nyugati szövetségesek részéről élesen 
szemben álltak a kelet-közép-európai 
forradalmi erők progresszív törekvé
seivel, s így a Szovjetunió politika já
vai. A jövő kiformálódása a háború 
folyamatában érlelődött, s a Szovjet
unió felszabadító tevékenysége mellett 
az antifasiszta ellenállást és fegyveres 
harcot vivő progresszív erők megerő
södésének volt függvénye a kelet-kö
zép-európai népek többségénél. Voltak 
azonban államok, így pl. Magyarország 
is, ahol az antifasiszta fegyveres harc 
nem bontakozott ki széles nemzeti fel
keléssé. A sajátosnak, az elütőnek a 
feltárása az ilyen országok esetében 
annál inkább fontos feladata a tudo
mánynak, mert ezáltal jobban érthe
tővé válik a nemzeti keretekben meg
tett közös út, a szocialista forradalom 
útja. 
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Nem véletlen ezek után, hogy a kon
ferencia hadtörténeti szekciójának ta
nácskozásaiban a Szovjetunió közép
kelet-európai felszabadító harca, s az 
itt élő népek (államok) antifasiszta el
lenállása és fegyveres küzdelme állt a 
vizsgálat középpontjában. 

A hadtörténeti szekció a Hadtörténe
ti Intézet és Múzeumban tanácskozott. 
Az ülést megnyitó P. A. Zsilin, a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájá
nak levelező tagja, a Nemzetközi Tör
ténész Szövetség alelnöke, bevezetőjé
ben nyomatékosan utalt arra, hogy bár 
a gazdasági, politikai és diplomáciai 
történet a második világháború" törté
netének igen fontos területét öleli fel, 
de jelentőségének túlhangsúlyozása a 
katonai, illetve hadtörténet egyidejű 
háttérbe szorításával a történelmi való
ság meghamisításához vezethet. A 
fegyveres harc fölébe helyezése az 
előbbieknek viszont az ellenkező vég
letbe esés következményeivel jár. A 
korszakot vizsgáló történész, legyen az 
hadtörténész vagy a történelem egyéb 
speciális területének kutatója, a való
ság felderítésének és a történelmi igaz
ság feltárásának bonyolult folyamatá
ban a dialektikus kölcsönhatás törvé
nyeinek érvényre juttatásával az emlí
tett veszély elkerülésének legjobb út
ján halad. Napjaink kutató munkájá
nak, főleg a nyugati történettudomány
ban, mind szembetűnőbb sajátossága 
egy-egy komponens abszolutizálása. Ez 
megnyilvánulhat pl. abban, hogy le
becsülik a néptömegek szerepét, s a 
történések meghatározóit kizárólag a 
vezető államférfiak, katonák tetteiben 
látják. Természetesen helytelen, ha 
egyesek ennek épp az ellenkezőjét te
szik. A tanácskozás feltételezhetően 
e szélsőségek kiiktatását eredményezi, 
még akkor is, ha a tanácskozás hom
lokterében a fegyveres harcok vizsgá
lata áll. 

ölvedi Ignác, a Zrínyi Miklós Kato
nai Akadémia Hadművészettörténeti 
Tanszékének vezetője, a magyarorszá
gi németellenes fegyveres harc lehető
ségének kérdését vizsgálta. Mint is
meretes, Magyarország — sok törté
nész szerint — elsőként kísérelte meg 
(már 1943-ban) a szövetséges hatal
makkal való fegyverszünet létrejöttét, 
s ennek sikertelensége után, 1944-ben, 
az effajta törekvés szinte teljesen visz-
szaszorult, ellentétben a többi Duna
menti államéval. Amennyire elfogad

ható ez a megállapítás, annyira szük
séges választ adnunk arra a kérdésre: 
vajon miiért nem sikerült Magyarorszá
gon az, ami a szomszédoknál igen? A 
kérdésre az akkori. (1944-es) katona
politikai-politikai helyzet vizsgálatá
val adhatjuk meg a választ. 

Annak hangsúlyozásával egyetem
ben, hogy a délkelet-európai népek 
önerejükből képtelenek voltak felsza
badítani magukat a német fasizmus 
alól, hiszen pl. Románia és Bulgária 
szembefordulásának lehetőségét is a 
j asi—kisinyovi szovjet hadművelet si
kere teremtette meg, megkockáztatható 
az a kijelentés, hogy 1944 nyarán Ma
gyarországon egy katonai lépés a né
met hadsereg ellen nem volt eleve 
kudarcra ítélve. Az a német hadsereg, 
amely március 19-én 100 000 fővel 
szállttá meg az országot, augusztus ele
jéig mintegy 4 hadosztályra csökkent, 
s létszáma nem haladta meg a 65— 
70 000 főt. A magyar hadsereg, amely
nek jelentős része az ország területén 
állomásozott, mintegy 27 hadosztályt, 
kb. félmillió embert számolt. A német
ellenes akció azonban még gondolat
ban sem fogalmazódott meg, mivel a 
horthysta katonai és politikai vezetés 
felújította az 1943-as elképzeléseket: 
a meglevő erővel keleten ellenállni és 
bevárni a Balkán felől (vagy más 
irányból) az angolszászokat. Hozzá 
kell tenni, hogy a magyar nép pasz-
szív várakozási álláspontja, a hadse
reg vezérkarának túlnyomóan német
barát volta és a tisztikar többségének 
politikai önállótlansága e koncepció 
feléledésének kedvezett. 

Mindez a délkelet-európai katonai és 
politikai helyzet teljes félreismerése 
volt: a szovjetellenes gyűlölet eltakar
ta a realitásokat, mindenekelőtt azt, 
hogy a térség jövőjét a szovjet hadse
reg hadműveletei határozzák meg. így 
érthető meg Horthy ismert reakciója 
Bákach—Bessenyey augusztus 26-i 
táviratára (ebben a szövetségesek 
Horthy tudomására hozták, hogy Ro
mánia kiugrása után Magyarországtól 
is hasonló lépést várnak) : vegye fel 
az angolszászokkal a kapcsolatot. Ez 
meg is történt, s az angolszász válasz 
„lesújtó" volt: a Szovjetunió „kikap
csolása" merő képtelenség, s Magyar
ország csak súlyosbítja helyzetét, ha 
Romániát megtámadja. Az augusztus 
31-én Budapesten járt Guderian nyo
mására a Horthy-hadsereg mégis meg-
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kezdte hadműveleteit Románia ellen, és 
annak okait a bolsevizmus elleni harc
cal indokolták szeptember 3-án, Kúti 
táviratában. A bolsevizmus elleni harc 
hiábavalósága a szeptember 5-i ame
rikai válaszban lepleződött le: az 
Egyesült Államok közölte, hogy a ma
gyar fegyverszüneti bizottság célállo
mása csak Moszkva lehet. Horthy-
Magyarország kizsákmányoló osztályai 
az amerikai (és angol) álláspont negli
gálásával nemcsak a fegyverszüneti bi
zottság elküldését akadályozták meg, 
hanem a katonai szembefordulás meg
tagadásával a nyilas hatalomátvétel 
útját egyengették, s az ország romba 
dőlésének útját nyitották meg. Az ural
kodó osztály e tette a nemzetárulás 
minden ismérvét kimerítette. 

J. í. Korabljev, a Szovjetunió Had
történeti Intézetének tudományos fő
munkatársa, hozzászólásában minde
nekelőtt a háborúban eldöntő szerepet 
játszó tényezőkkel foglalkozott. Ezek 
közül is kiemelte azokat, amelyek a 
délkelet-európai népeknél a háború
ból való kilépést, illetve a fasizmus 
elleni fegyveres harcot eredményez
ték. Napjainkban a délkelet-európai 
népek fegyveres antifasiszta harcának 
sok kérdése tisztázódott. Ez mindenek
előtt köszönhető az illető népek tör
ténészei fáradságot nem ismerő mun
kájának, de az elismerés kijár azoknak 
a sizovjet történészeknek is, akik tudo
mányos munkásságukat e kérdésnek 
szentelték. Itt mindjárt A. Puskás, I. 
Fomin, Kirilov, Monyin s más történé-
szék eredményei említendők meg. A 
jelenleg folyó kutatások már túlhalad
ták a feltárás szintjét. Ma inkább az 
a feladat, hogy az antifasiszta fegy
veres harc országonként jelentkező sa
játosságait megismerjük. Az eddigi ku
tatások azt mutatják, hogy a fegyveres 
harc ama általános vonása mellett, 
hogy az együtt járt a fasiszta rendszer 
megsemmisítésével, a harc formájában 
és eszközében lényeges különbségek 
adódtak: így pl. Romániában a régi 
hadsereg, Bulgáriában a régi hadse
reg és a partizánmozgalom, közösen, 
Jugoszláviában a partizánhadsereg, 
Lengyelországban és Csehszlovákiában 
a Szovjetunió területén szervezett had
sereg volt a fegyveres harc gerince. 
Magyarországon kis létszámú partizán
mozgalom segítette a felszabadító har
cokat, a hadsereg újjászervezése már 
a népi demokratikus forradalom idő

szakára esett. Az elmondottak szorgos 
munka eredményei, de még mindig 
sok a megválaszolatlan kérdés. Az elő
rejutás feltétele a nemzeti keretekben 
folyó történetkutatások koordinálása, 
amely a szovjet történészek munkájá
nak is leghathatósabb támogatását je
lenti. 

J. Lipták, a csehszlovák Hadtörténe
ti Intézet főmunkatársa, vitába szállt 
azokkal a burzsoá nézetekkel, amelyek 
szerint a csehszlovák antifasiszta el
lenállás csak a második világháború 
nagy fordulata után, bontakozott ki. A 
csehszlovák nép München óta szívós 
harcot folytatott a német megszállás 
ellen, bár a harc menetét jelentősen 
befolyásolta, hogy a burzsoá londoni 
emigráns kormány gyakorlatilag le
mondott a belső ellenállás megszer
vezéséről, és csak a külföldi katonai 
segítségben reménykedett. A kommu
nista párt politikája homlokegyenest 
az ellenkező volt: -mint igazi interna
cionalista párt a csehszlovák ellenál
lási mozgalmat a fasizmus elleni nem
zetközi harc részének tekintette, s azt 
a belső ellenállás fokozásával segítette 
elő. 

I. V. Fomin, a Szovjetunió Hadtör
téneti Intézetének főmunkatársa, a ma
gyarországi felszabadító harcok histo
riográfiájával foglalkozott. Mint mon
dotta, a történeti kutató és feldolgozó 
munka két szakaszt foglal magába. Az 
első a felszabadulástól 1955-ig terjed, 
amely értékes műveket hozott ugyan 
létre, de azokat viszonylagos forrás
szegénység jellemezte. A második sza
kaszban, amely napjainkig terjed, a 
forrásbázis kibővült, s a munkák szá
ma megemelkedett. Napjainkban el
mélyült tudományos elemzés folyik, 
habár a munka korántsem befejezett. 
A törtónészkutatók — közülük Mala-
chov, Minoszjan, Tóth Sándor, Ölvedi 
Ignác, Nagy Gábor, Mues Sándor és 
Godó Ágnes nevét külön kell kiemelni 
— sürgős feladata a tudományos mun
ka koordinálása, amelynek feltételei 
mind szovjet, mind magyar részről 
biztosítottnak látszanak. 

W. Jurgielewicz, a lengyel Hadtör
téneti Intézet igazgatóhelyettese, hoz
zászólásában a komplex kutatások és 
feldolgozások mellett szállt síkra. Az 
elmúlt évek tevékenysége jó alapot 
nyújthat az ilyen jellegű tudományos 
munkának — mondotta —, annál is in
kább, mivel számos fő- és részkérdés 
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ma már tisztázottnak tekinthető. A 
lengyel hadtörténetírás nagy figyelmet 
szentelt a szovjet—lengyel fegyverba-
rátságnaik; elemző munkák egész sora 
hozta napvilágra a Szovjetunióban 
megszervezett lengyel néphadsereg 
hadműveleteinek eddig ismeretlen té
nyeit, de a kutatások szép eredmények
kel jártak a hazai partizánimozgaloim 
történetét illetően is. A világháború 
egészét tekintve azonban még mai na
pig is sok probléma megoldatlan. A 
jelenlegi erőfeszítések arra irányulnak, 
hogy a lengyel külpolitika mozgatóru
góit feltárjak, és a hadsereg ehhez 
kapcsolódó viszonyát tisztázzák. 

M. Nejedlý, a csehszlovák Hadtörté
neti Intézet tudományos főmunkatár
sa, hozzászólásában a csehszlovák an
tifasiszta ellenállás történetének rész
letes elemzését adta. Mint mondotta, 
a Beneš-féle burzsoá irányzat, noha 
mindenekelőtt az angolszász szövetsé
gesek katonai támogatására apellált, a 
háború utolsó szakaszában már elju
tott a szovjet segítség igenléséhez. Be-
neš a szlovák nép antifasiszta harcá
nak sikerét a szovjet hadsereg hadmű
veleteinek alakulásában látta, míg 
Csehország felszabadítását továbbra is 
a nyugati szövetségesektől remélte. A 
kommunista párt kezdettől fogva a 
Szovjetunió politikai és katonai se
gítségére támaszkodva szervezte a par
tizán- és ellenállási mozgalmat. Hatá
rozott fellépésének eredményeként 1943 
—1944-ben kormányközi megállapodás 
realizálta a szovjet segítséget: a szov
jet hadsereg Csehszlovákiát északi és 
déli irányból elérő hadműveletei szár
nyakat adtak az ellenállási harcnak, 
amelyet a Szovjetunióban megszerve
zett fegyveres csoportok még inkább 
megerősítettek. 1944-ben az ellenállási 
mozgalom szinte megbénította a néme
tek csehszlovákiai hátországát. A szov
jet hadműveletek, amelyek során az 
I. Ukrán Front és a csehszlovák had
test Szlovákia földjére lépett, megte
remtették a szlovák felkelés feltételeit. 
A szovjet hadsereg további hadműve
letei alakították, formálták a csehszlo
vák nép felszabadító harcainak végső 
kifejletét, amely végül is a prágai fel
kelésben csúcsosodott ki, és a szovjet 
hadsereg effektív segítségével győze
lemre jutott. 

Csima János, a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum tudományos munkatársa, 
hozzászólásában a Horthysta hadsereg 

vezérkarának politikai szerepével fog
lalkozott. Ez a vezérkar lényegében 
azokból a tisztekből regrutálódott., akik 
a Tanácsiköztársaság leverése után az 
ellenforradalmi terrort a magyar nép
re szabadították, s akik a trianoni bé
ke, valamint a „nemzetközi kommuniz
mus" elleni harcukban odaadó hívei 
voltak a német fasizmusnak. Tévedés 
azonban azt állítani, amit Nagybaczoni 
Nagy Vilmos, egykori horthysta hon
védelmi miniszter, „Végzetes eszten
dők" c. emlékiratában képvisel, hogy 
a németbarátságnak genealógiai okai 
voltak. A német származás ugyanis 
nem tesz valakit eleve a magyar nép 
ellenségévé, a német világuralmi ter
vek elkötelezettjévé, vagy a német ult
rareakciós fasizmus hűséges kiszol
gálójává. A magyar történelem számos 
példával szolgálhat arra nézve, hogy 
német származású hazafiak a haladó 
nemzeti forradalmi küzdelmek élhar
cosai voltak. (Lásd az 1848—49-es ma
gyar szabadságharc nem egy német 
származású mártírját.) Ma már azon
ban azt is tudjuk, hogy a Werth Hen
rik vezette vezérkar a magyar ural
kodó osztályoknak nemcsak az anglo-
fil szárnyával volt éles harcban, ha
nem sok esetben a horthysta kor
mánnyal is. A magyar vezérkar ön
álló politikát folytatott, amely nem
csak a németek engedelmes kiszolgá
lásában öltött formát, hanem sajátos 
imperialista célkitűzéseket is követett. 
Werth a kormány akarata ellenére 
mozgósított 2 hadtestet Jugoszlávia el
len, annak német lerohanása idején, 
majd a Werth—Bartha-féle klikk ját
szotta a főszerepet a kassai provoká
cióban és a szovjetellenes hadüzenet
ben; a hitleri hála Galícia egy részé
nek odaígérésében jelentkezett. A né
met befolyás intenzitása Werth bukása 
után sem csökkent, az utód, Szombat
helyi, a magyar fiatalság tízezreit szál
lította ágyútöltelékül, nem beszélve ar
ról, hogy az 1944. március 19-i német 
megszálláskor kiadott rendelkezései 
eleve kizárttá tették a fegyveres szem
beszegülést, s előkészítették azon ele
mek likvidálását, akikben a németel
lenes harc szüksége igaz hazafiúi kö
telességként már ékkor kialakult (Kis 
János, Tarcsay Vilmos és mások). 

A magyar vezérkar nép- és nemzet
ellenes magatartása ma már ismert, 
jóllehet annak teljes feltárására még 
nem tettünk meg mindent. 
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B. Jani, a román Hadtörténeti Inté
zet vezető munkatársa, az 1944. 
augusztus 23-i román felkelés számos 
részletét világította meg. A felkelés 
szervezője, irányítója a koalíciós anti
fasiszta erők élén álló kommunista 
párt volt, a felikelés feltételeit pedig a 
szovjet hadsereg jasi-kisinyovi hadmű
velete teremtette meg. A román felke
lés a hitleri Németország egész dél
kelet-európai helyzetét válságba so
dorta: nemcsak az olajban gazdag Ro
mánia veszett el, hanem a balkáni fel
szabadító harcok is óriási lendületet 
vettek. A hitleri Németország e térség
beli válsága után, a félmilliós román 
hadsereg németellenes hadműveletei
nek kezdetével — amelyek a szovjet 
hadsereg tevékenységének integráns 
részei voltak — csakhamar katasztró
fává szélesedett. Az augusztus 23-i ro
mán felkelés történelmi jelentőségét az 
szabja meg, hogy hatása nem korláto
zódott csak a román népre, hanem a 
délkelet-európai felszabadító mozgal
mak és a szovjet fegyveres erők végső 
győzelmének egyik kovácsolója volt. 

Borús József, a Történelemtudomá-
nyj Intézet tudományos főmunkatársa, 
felszólalásában hangsúlyozta a histo
riográfia, fogalmának oly értékű kibő
vítését, amely magában, foglalja az ún. 
helytörténeti munkát is. Itt utalt Nagy 
Gábor és Ölvedi Ignác tanulmányaira, 
cikkeire, melyek értékes kiegészítések
kel tették gazdagabbá a felszabadító 
szovjet hadsereg magyarországi har
cainak tudományos elemzését. Majd 
néhány olyan korrekcióra hívta fel a 
figyelmet, amely a legújabb historiog
ráfiában található, s még nem ment át 
a köztudatba. így többek között a ma
gyar olajnak a német hadigazdaságban 
betöltött szerepe eddig nem kapott 
megfelelő hangsúlyt. Speer nemrég 
megjelent emlékirata pedig éppen an
nak bizonyítéka, hogy Németország há
borúviselésének utolsó időszaka a 
nagykanizsai olajvidék mindenáron 
való biztosításának gondjától volt ter
hes. Speer 1945. január 31-i, Hitler
nek küldött memoranduma a német 
vezérkar azonnali intézkedését vonta 
maga után: Rundstedt tábornaggyal, 
a nyugati arcvonal csapatainak főpa
rancsnokával közölték, hogy a 6. SS. pc. 
hadsereget csapatainak állományából 
kivonják és Magyarországra szállítják. 
A 6 SS. pc. hadsereg, mint ismeretes, 
nem kis erőfeszítést tett arra, hogy a 

létfontosságú magyar olaj Németország 
rendelkezésére álljon. 

Felszólalása végén Dalnoki Veress 
Lajos Angliában megjelent könyvére 
hívta fel a figyelmet, amely, adatai 
miatt kétségkívül haszonnal forgatha
tó, de tudományos értéke vajmi kevés. 
Sokkal értékesebb munka Gosztonyi 
harmadik utas álláspontot képviselő 
könyve (Endkampf im Donaubecken),, 
mindenekelőtt eddig ismeretlen doku
mentumok közzététele miatt. 

A. Rzepniewski, a lengyel Hadtörté
neti Intézet tudományos munkatársa, 
rövid felszólalásában a nyugati burzsoá 
történettudomány ama beállítottságát 
bírálta, amely a fasizmus elleni har
cot a vagyonos vezető osztályok har
cára szűkíti le, holott valójában a 
harc zászlóvivői a dolgozó tömegek 
voltak. 

M. Teichmann, a csehszlovák Had
történéti Intézet tudományos főmunka
társa, a prágai felkelés történelmi je
lentőségéről beszélt. A felkelés kirob
banása előtt, mint mondotta, mintegy 
8000 partizán bénította a német hadse
reg utánpótlását, s tizedelte erejét. A 
munkásosztály már 1945 tavaszán ké
szen állt az általános felkelésre, de 
annak kitörését a nemzeti bizottságok
ban levő jobboldali elemel? késleltet
ték, félve attól, hogy a felkelés forra-
dialommá bővül, s az osztálytársada
lom összeomlik. A késleltetési taktika 
a nyugati szövetségesek előnyomulásán 
alapult, akik ekkor már lényegében 
egész Csehország megszállására tör
tek. A felkelés előtt Karlovy Vary és 
Budejovice a kezükben volt, prágai 
bevonulásukat azonban megelőzte a 
KP vezette felkelés kirobbanása. A 
május 5-i felkelés azonban számos 
gyengeséggel rendelkezett, az ún. köz
pontok sokasága lehetetlenné tette az 
egységes vezetést, nem beszélve arról, 
hogy a kitörés napját is (szombat) 
helytelenül választották meg. Fokozta 
a nehézségeket a Nemzeti Tanács in
gadozása. A mintegy 1600 barikád, 
amely Prága utcáin emelkedett, a né
metek helyzetét zűrzavarossá tette' 
ugyan, de végül is lassan felülkereked
tek, s a felkelés defenzívába szorult. A 
felkelést a szovjet csapatok mentették 
meg, jóllehet közeledésüket a Nemzeti 
Tanács nem közölte a felkelőkkel. A 
németek ezt a szabad elvonulás kicsi
karására használták fel. A szovjet had
sereg május 9-i bevonulása végleg a 
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felkelés javára döntötte a mérleg nyel
vét : Prága felszabadult. 

A felkelés minden hiba, ingadozás, 
jobboldali nyomás ellenére a cseh nép 
nagy történelmi tettei közé tartozik, a 
siker kivívása azonban elsősorban a 
testvéri segítséget nyújtó szovjet had
seregnek volt köszönhető. 

Szabó László, a Zrínyi Miklós Ka
tonai Akadémia főtanára, a horthysta 
katonai vezetés arculatának néhány 
tisztázatlan kérdésére hívta fel a fi
gyelmet. Bírálta azokat a nézeteket, 
amelyek a vezérkar Hitler-fasizmus
sal szembeni elkötelezettségét egyesek 
német származására vezetik vissza. 
Az ilyen tendenciózus leegyszerűsíté
sek a valóság meghamisításának eszkö
zei. A vezérkar tagjai az Osztrák—Ma
gyar Monarchia tisztikarából öröklőd
tek, annak hagyományait akarták bi
zonyos értelemben átmenteni, s mint 
ausztrofilok nemegyszer szemben áll
tak a német birodalmi törekvésekkel. 
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
a Hitleri fasizmus hatalomra jutása 
után egy új, politizáló réteg került a 
hadsereg élére, amely az osztrák—ma
gyar hagyományokkal — ha lehet azt 
mondani — gyökeresen szakított, bár 
külsőségeiben azokat soha nem adta fel. 
A k. und k. oeuvre azonban kiválóan 
megfért a nemzetárulás politikájával. 

Tóth Sándor, a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum tudományos osztályveze
tője, akinek a konferencia plénuimán 
tartott előadása részletesen elemezte 
Magyarország második világháborús 
katonai szerepét, hozzászólásában min
denekelőtt MacCartney angol történész 
ama sokat hangoztatott nézetét bírálta, 
amely szerint Magyarország akkor sem. 
tudott volna ellenállni, ha történetesen 
megkísérelte volna az ellenállást. El
mélyült vizsgálatok ma már egyértel
műen bizonyítják, hogy 1941-ben reális 
lehetőség kínálkozott a háborúból való 
kívülmaradásra, 1944 őszén pedig a 
külső feltételek adva voltak a kiug
rásra, amelyek annál is inkább valós
nak tekinthetők, mivel a belső helyzet 
is megérett egy ilyen lépés megtételé
re. Mindehhez még számba kell ven
nünk, hogy a tisztikarban 1942-től né
metellenes csoportok alakultak ki, 
amelyek 1944-ben jelentősen megerő
södtek, és a felső katonai vezetésbe is 
bejuttatták embereiket. A németelle
nes katonatiszti csoportok tevékenysé
ge a hadtörténeti kutatásoknak már 

eddig is fontos területét képezte, jól
lehet még ma sem jutottunk el a tevé
kenység alapos feltárásáig és tudomá
nyos ábrázolásáig. E megállapítást 
csak alátámasztja az a tény, hogy a 
historiográfiai összeállítás is nélkülözi 
az ilyen jellegű munkákat. 

Liptai Ervin, a Hadtörténelmi Inté
zet és Múzeum parancsnoka, felszóla
lásában nyomatékosan hangsúlyozta 
annak a felfogásnak tarthatatlanságát, 
amely a Horthy-Magyarország hadba 
lépését a Szovjetunió ellen kizárólag a 
földrajzi helyzetből adódó nyomasztó 
kényszernek tudja be. Magyarország 
akkori vezetőit e lépés megtételére po
litikai determináltság késztette, neve
zetesen: a 25 éves ellenforradalmi 
rendszer szovjetellenes gyűlöletében 
maga akarta, kereste a háborút a vi
lág első munkás-paraszt állama ellen. 
Ami a vezérkar és a politikai vezetés 
ellentéteit illeti, itt nem elvi ellenté
tékről volt szó. A katonai vezetés bel
sőleg szélsőséges reakciós, külsőleg ag
resszív törekvései nem fedték mindig 
az uralkodó osztályok egyes rétegeinek 
rugalmasabb belpolitikai és nyugatba
rát elképzeléseit. Ezek az ellentétek a 
háború úgynevezett győzelmes idősza
kában nem tudtak felszínre törni la
tens állapotukból, jelentkezésük azon
ban egyre erősödött a háború elveszté
séneik felismerésével. Mindez persze 
nem jelenti, hogy az ellentétek fel
színre törése háttérbe szorította volna 
a szélsőséges németbarát katonai ve
zetést, legfeljebb az angolszászokhoz 
való közeledést erősítette. A politikai 
vezetés, bármilyen hintapolitikai kez
deményezéseket is produkált, a töme
gek előtt teljes mértékben leleplező
dött. A tömegek felismerték: a hábo
rú előtti és alatti bel- és külpolitika 
katasztrófába sodorta az országot. S ez 
a felismerés nemcsak az ún. csatlós 
országokban következett be, hanem a 
fasizmus áldozatául esett Lengyelor
szágban és Csehszlovákiában is. Mind
ennek egyenes következménye nem 
váratott sokáig magára: a Szovjetunió 
katonai-politikai sikerei megnövelték a 
belső forradalmi erőket, amelyek a 
felszabadulás után, a forradalmi átala
kulás végrehajtása mellett, a külpoliti
kát is új alapokra helyezték. Ennek 
köszönhető, hogy a délkelet-európai ál
lamok nagy többségében bekövetkezett 
forradalmi átalakulás megszilárdulása 
bekövetkezhetett, ellentétben olyan or-

I 



szagokkal, mint Görögország, ahol a 
forradalmi demokratikus erőiket az an
golszász imperialisták véresen lever
ték. 

A vita menete, annak tanulságai 
megerősítik a magyar hadtörténészek 
eddigi erőfeszítéseinek helyességét — 
mondotta befejezésül —, ugyanakkor 
új feladatok megoldására is inspirál
nak. Ezek közül is elsőnek kell tekin
tenünk a tudományos kutatások koor
dinálását, s mindenekelőtt a szovjet 
történészekkel való együttműködés szo
rosabbá tételét. 

P. A. Zsilin, a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiája levelező' tagja, zár
szavában igen jelentősnek és eredmé
nyesnek ítélte a .hadtörténeti szekció 
munkáját. Az elhangzott hozzászólá
sok a közép-kelet-európai országok fa
sizmus elleni harcának és felszabadu
lásának sok, eddig ismeretlen részle
tét és összefüggéslét tárták fel. Bebizo
nyosodott az is az elhangzottak során, 
hogy a földrajzi fogalom: Közép-Ke
let-Európa abszolutizálása helytelen, a 
felszabadító harcok nem a földrajzi 
egységet érintették, hanem államok

nak, népeknek, nemzeteknek hozták 
meg a szabadságot. A vita másik ta
nulsága, ami tulajdonképpen alapigaz
ság, hogy a háborút fegyverekkel vív
ják, a háború a fegyveres harcok tör
ténete, a fasizmust a fegyverek erejé
vel semmisítették meg. A fegyvereket 
viszont katonák, tartották kezükben, 
akik népeik sorából verbuválódtak. S 
e katonákat hadvezérek, politikusok ve
zették, akiknek tevékenységét (lehetett 
az hadsereg vagy egyszerű partizán-
alakulat) a kommunista pártok irá
nyították. S végül, ami a tanácskozás 
gyakorlati hasznát illeti, első helyen 
említette az együttműködésre vonat
kozó konkrét javaslatokat, s nem kü
lönben a ma még megoldatlan kérdé
sek vizsgálatát célzó ajánlásokat. Ügy 
tűnik, a vita gazdag anyaga publiká
lásra érett, s üdvözlendő volna, ha az 
nem is a távoli jövőben a széles köz
vélemény elé kerülne. 

A hadtörténeti szekció ülésléről P. A. 
Zsilin a nemzetközi konferencia plé-
numán adott újból tájékoztatót, ame
lyet az jóváhagyólag tudomásul vett. 

Farkas Márton 

HADTUDOMÁNYI VÁNDORGYŰLÉS SZOLNOKON 
(1973. szeptember 20—21) 

A Tudományos Ismeretterjesztő Tár
sulat Hadtudományi Választmánya és 
a Magyar Néphadsereg Hadtörténelmi 
Intézete 1973. szeptember 20—21-én 
Szolnokon tartotta meg a IV. Had
tudományi Vándorgyűlést. Ezúttal a 
hadtörténelem ismeretterjesztésének el
vi és gyakorlati kérdéseit vitatták meg 
a résztvevők. 

A vitaindító referátumot Liptai Er
vin ezredes, a Hadtörtéheimíi Intézet és 
Múzeum parancsnoka, a választmány 
alelnöke tartotta. 

Előadásának bevezető részében a 
hadtörténetnek a történettudomány 
egészén bélül elfoglalt helye, szerepe 
bemutatásával hívta fel a figyelmet a 
hadtörténettel való foglalkozás fontos
ságára. A marxista történettudomány 
szerepe a társadalmi folyamatok meg
ismerésében ismert; először tárta fel 
a társadalom fejlődésének törvénysze
rűségeit, összefüggéseit. Ezt a szerepet 
csak a történettudomány ágazatai 

együttesen tudják betölteni, s közöttük 
jelentőségének megfelelő helyet foglal 
el a hadtörténelem. 

A marxizmus klasszikusai nagy fi
gyelmet fordítottak a történelem, ezen 
belül a hadtörténet tanulmányozásá
nak. Engels ez irányú munkássága 
nagy jelentőségű a hadtörténet fejlő
dése szempontjából. Megállapításai, 
elemzései a marxista történettudomány 
és hadtudomány részévé váltak. Nagy 
fontosságot tulajdonított a hadtörténe
lem ismeretének és helyes alkalmazá
sának Lenin is, aki a hadtörténelmi is
meretek hiánya miatt marasztalt el nem 
egy bolsevikot. 

A hadtörténelem fontosságát a polgá
ri történet- és hadtudomány is felis
merte. Clausewitz a fegyveres harc 
megértése szempontjából tartotta szük
ségesnek az elmúlt korok hadtörtéhe
tének ismeretét. 

A hadtörténelem fontos helyet fog
lal el a hadtudományban, annak egyik 
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területe. Elemzi a háborúk, a hadmű
vészet, a hadseregek és a haditechnika 
történetét, és meghatározza azokat a 
politikai, társadalmi és gazdasági fel
tételeket, amelyek között a katonai 
események létrejöttek és lefolytak. 
Ezért a hadtudomány nem mondhat le 
a hadtörténészek által végzett feltáró, 
elemző és értékelő munkáról. 

Az ismeretterjesztés elsősorban a ha
zafias és honvédelmi nevelés terén be
töltött szerepének oldaláról vizsgálja 
a hadtörténelmet. Vitathatatlan tény, 
hogy a haladó katonai hagyományok 
nevelő, mozgósító hatásának érvényre
juttatása nélkülözhetetlen a minden
napi honvédelmi nevelő munkában, a 
hazafiasságra és internacionalizmusra 
való nevelésben. A hadtörténelmi ne
velő munka gazdag tapasztalatait nyújt
ja számunkra a Szovjetunió, ahol a 
nevelés és oktatás minden szintjén 
felhasználják az orosz történelem ha
ladó katonai hagyományainak, az in
tervenció elleni harc, valamint^ a Nagy 
Honvédő Háború győztes csatáinak és 
hőseinek bemutatását. A szovjet had
történészek legelső feladataik közé so
rolják, hogy műveikkel hozzájáruljanak 
az ifjúság hazafias, honvédelmi neve
léséhez. 

A magyar hadtörténetírás eredmé
nyeiről szólva az előadó hangsúlyozta, 
hogy az elmúlt esztendők termése je
lentős. A hadtörténészek, a történettu
domány más ágainak művelőivel 
együtt, igen eredményes kutató, érté
kelő munkát végeztek és számos mo
nográfiával, tanulmánnyal gazdagítot
ták történeti irodalmunkat. Különösen 
népünk legújabbkori haladó katonai 
hagyományainak bemutatása terén 
büszkélkedhetnek jelentős eredmények
kel. A Magyar Tanácsköztársaság hon
védő harcait, a magyar internaciona
listák szovjetunióbeli és spanyolországi 
tevékenységét, a szovjet hadsereg ha
zánk felszabadításáért vívott harcait, 
a magyar ellenállási mozgalmat, a ma
gyar néphadsereg megszületésének tör
ténetét több népszerű tudományos ki
adványban adták közre. E középpont
ba állított témakörök, melllett a mun
ka kiterjedt az első és második: világ
háború, a Horthy-korszak katonai tör
ténetének kutatására is. Az elért ered
ményeknek további munkára kell ösz
tönözniük a történészeket. 

Hadtörténészeink soron levő nagy 
feladata a Magyar Hadtörténet című 

könyv megírása. Ez az első teljes mar
xista feldolgozás nagy segítséget fog 
nyújtani mindazoknak, akik hazafias 
neveléssel, történelemoktatással vagy 
honvédelmi propagandával foglalkoz
nak. 

A hadtudományi ismeretterjesztésben 
a hadtörténet különösen az évfordulók 
alkalmából került előtérbe, és ért el 
jelentős eredményeket. Az ezt megelő
ző és követő időszakban szerepe és je
lentősége elmaradt a kívánalmak mö
gött. A hadtörténetnek ez a háttérbe 
szorulása még akkor sem fogadható el, 
ha a televízió, rádió egyre több szín
vonalas, nagy érdeklődést kiváltó adást 
szentel a történelemnek, s ezen belül 
egyre inkább a hadtörténelemnek is. 
Ügyszintén nagy jelentőségű az a ki
adói tevékenység — ez elsősorban a 
Zrínyi Kiadó, de más kiadók részéről 
is egyre inkább tapasztalható —, mely 
színvonalas hadtörténelmi művek meg
jelentetésére irányul. 

A továbbiakban a hadtörténet nép
szerűsítésének néhány hiányosságát 
vette vizsgálat alá a referátum. Rá
mutatott, hogy ezek megszüntetése 
mindazok együttes feladata, akik a 
hadtörténet művelésével vagy oktatásá
val, ismeretterjesztésével foglalkoznak. 
Alapvető feladat az adott lehetőségek 
eddigieknél jobb kihasználása és ka
matoztatása. 

A magyar hadtörténetírásnak — az 
előzőekben részletezett eredményei 
mellett — pótolandó adóssága az első 
világháború előtti hadtörténet mélyre
ható feldolgozása. A kis számú magyar 
hadtörténész-gárda figyelme az elmúlt 
tizennyolc év során elsősorban a leg
újabb kor felé fordullt. Ez szükségszerű 
volt, de az említett feladatok napi
rendre tűzése már nem tűrhet halasz
tást. Az összefoglaló tudományos és 
népszerű kiadványok száma még min
dig nem elég, s további fejlődést csak 
a történészek és kiadók együttes erő
feszítése eredményezhet. 

A pedagógusok munkáját is segítené 
a minél több népszerű kiadvány. A 
középiskolákban a hadtörténelem ok
tatása, így annak a nevelésben való 
felhasználása, koránt sincs az őt meg
illető helyen. A tankönyvek hadtörté
neti anyaga végtelenül szegényes. A 
pedagógusoknak sem idejük, sem ilyen 
irányú képzettségük nem elégséges 
ahhoz, hogy a tanulók körében tapasz
talható hadtörténelem iránti igényt k i -
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elégítsék. A tanárok nem kielégítő is
meretei a felsőfokú képzés hiányos
ságaira utalnak, ahol sem az előadások, 
sem pedig a szemináriumok nem fog
lalkoznak eléggé >a hadtörténettel. 

A Hadtudományi Választmány is 
adós maradt eddig a hadtörténelmi is
mereteik megfelelő terjesztésével. A 
katonapolitikai és haditechnikai isme
retek propagálása messze meghaladja 
a hadtörténetét. Anélkül, hogy vitat
nánk ezek jelentőségét és tudatformáló 
szerepét az ismeretterjesztő munkában, 
a hadtudományiról kialakított kép, s 
annak nevelő hatása úgy válik teljes
sebbé, ha a hadtörténet is elfoglalja 
méltó helyét. Bár az évfordulók során 
szép eredményeket értünk el, a had
történeti ismeretterjesztés jelenlegi ál
lásával, mégsem lehetünk elégedettek. 
Sajnálatos, 'a szakosztályok sem tettek 
meg mindent, hogy ezen változtassa
nak. Tematikáik nem felelnek meg az 
igényeiknek, azok meglehetősen hiá
nyosak, sok esetben pedig teljes egé
szében hiányzik belőlük a hadtörténet. 
Ugyanakkor az előadások propagálá
sa sem 'megfelelő Nem csoda ilyenfor
mán, hogy az előadások száma messze 
elmarad a követelmények mögött. 

A kialakult helyzet okait vizsgálva 
megállapítható, hogy a TIT tagság — 
a kellő tájékozottság hiánya miatt — 
nem szívesen vállal hadtörténeti elő
adást. Az is igaz, hogy a tematikának 
megfelelő segédanyagokat, bibliográfiá
kat csak az évfordulókkal kapcsolato
san kaptak. Ezen a jövőben feltétlenül 
változtatni kell — jól átgondolt, foko -̂
zatosan bővülő tematikák közreadásá
val, az előadók felkészítésével. 

A vázollj helyzet és hiányosságok 
meghatározzák a feladatokat. Ezek 
megoldása, az előrelépés csak az összes 
érdekelt közös akcióval képzelhető el. 

A hadtörténet tekintélyének növelése 
fontos feladat. El kell érni, hogy a 
felső- és középfokú oktatásban, tan
tervben, tankönyvekben egyaránt na
gyobb hangsúlyt kapjon a hadtörténet. 
Az elmélet és gvakorlat szintjén egy
aránt tudatosítani kell a hadtörténelem 
szerepót a hazafias és 'honvédelmi ne
velésiben. Az oktatáson túlmenően, az 
ismeretterjesztés, a könyvkiadás és a 
tömegkommunikációs eszközök munká

jában is törekedni kellene a hadtör
ténelmi témák gyarapítására. 

A TIT Hadtudományi Választmányá
nak feladata a jól átgondolt tematika 
kialakítása, majd ehhez a előadók fel
készítése segédanyagok közreadásával, 
előadói konferenciákkal. Az ilyen át
gondolt és előkészített tematika alkal
masnak látszik arra, hogy megfelelő 
propagálással széles körben érdeklődés
re találjon. A szakosztályok e téren 
történő megerősödésének lehetővé kell 
tennie, hogy a katonapolitikai és tech
nikai ismereteik átadásához hasonlóan, 
a hadtörténeti oktatásban is Segítséget 
nyújtsanak a pedagógusoknak. 

Az előadást követő vitában a felszó
lalók hangot adtak egyetértésüknek, és 
saját helyi tapasztalataik alapján, gya
korlatukból vett példákkal támasztották 
azt alá. Sürgették a hadtörténelem te
kintélyének megteremtését az oktatás
ban éppúgy, min a TIT-niunkában. 
Külön hangsúlyozták azt a tarthatatlan 
helyzetet, amely a középiskolákban ki
alakult, s melynek negatívumai erősen 
érezhetők a hazafias és honvédelmi 
nevelésiben,. Felvetették egy, a hazafias 
és honvédelmi neveléssel, ezen belül a 
hadtörténettel foglalkozó TIT nyári 
egyetem gondolatát, mely más nyári 
egyetemekhez hasonlóan igen fontos 
szerepet töltene be, s bizonyára köz
kedvélt lenne. A TIT szákosztályok 
munkáját illetően az előrelépés lehető
ségét több felszólaló, a hadtörténeti is
meretterjesztéssel való rendszeresebb 
foglalkozásban látta. Kérték a hadtör
ténészek és a Választmány vezetőségé
nek segítségét. Többen kitértek a se
gédanyagok és szemléltető eszközökben 
mutatkozó hiány mielőbbi felszámolá
sára. 

A Vándorgyűlés második napján 
Tóth Sándor alezredesnek a második 
világháborúban fordulatot jelentő 
1943-as esztendő történetét bemutató, 
és azt az ismeretterjesztés szempontjá
ból feldolgozó nagy sikerű előadása 
hangzott el. Ezt követően Szántó Imre 
alezredes tartotta meg nagy érdeklő
dést kiváltó előadását az USA katonai 
doktrínájának második világháború 
utáni alakulásáról. 

Dombrády Loránd 
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HÍREINK 

TUDOMÁNYOS ÜLÉST TARTOT
TAK 1973. december 5—7. között a dal
máciai Splitben, számos külföldi rész
vételével. A központi téma az Olasz
ország kapituláció j aval Dalmáciában és 
egész Jugoszláviában kialakult helyzet 
elemzése volt. A fő kérdések megvita
tásán túlmenően számos érdekes fel
szólalás hangzott el a második világ
háború menetében 1943-iban bekövet
kezett fordulat hatásáról általában és 
a Jugoszláviában konkrétan. A részt
vevők számára írásban rendelkezésre 
bocsátott közel 50 referátum kapcsán 
igen aktív, alkotó vita alakult ki. A tu
dományos ülés egész szelleme elősegí
tette a kérdések tudományos szintű 
megbeszélését, a hazai és külföldi tör
ténészek véleménycseréjét. 

A szimpozion munkájában magyar 
részről Godó Ágnes vett részt. Referá
tumában aZ olaszországi kiugrás és 
az 1943 őszi dalmáciai események ma
gyarországi visszhangjával foglalkozott. 

„TÉRKÉPBARÁTOK KÖRE" ALA
KULT a Magyar Nemzeti Térképtörté
neti Munkacsoport és a TIT Budapesti 
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Célkitűzésük, hogy a térképészet 
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pek, kartográfia, térképgyűjtés) iránt 
érdeklődőket szakmai irányítás alatt 
működő baráti körbe tömörltsék. 

A térképbarátok körének munkájá
ban közreműködik az ELTE Térkép
tudományi Tanszék, a Hadtörténelmi 
Intézet Térképtára, az OSZK Térkép
tára és a Kartográfiai Vállalat. 

A kör összejövetelét a TIT Buda
pesti Szervezet Székházában (Kossuth 
Klub, Bp. VIII. Múzeum u. 7.) min
den hó első péntekjén 17.00 órától tart
ja. (1974. március 8., április 5., május 3. 
stb.) Programjukba iktatták polgári és 
katonai (hadtörténelmi) térképek ér
tékelését (tartalom, ábrázolási módok, 
kivitelezés, használhatóság stb.), az 
érdeklődésnek megfelelő előadások tar
tását és a gyűjtők esetleges cserelehe
tőségének biztosítását. A térképek 
iránt érdeklődőket szívesen várja a 
tértképbarátok körének intéző bizott
sága. 
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