
KÖZLEMÉNYEK 

CSONKARÉTI KÁROLY 

A SIMONYI JÓZSEF HUSZ^REZREDES ELLENI ÍTÉLET 

A „legvitézebb huszár'' életét szépirodalmi feldolgozásokon kívül számos had
tudományi és történeti mű elemzi.1 Részletesen ismertetik pályafutását, ám Si
monyi életének utolsó esztendeinél csaknem mindegyik megtorpan. Ez a ragyogó 
pályát befutott, közhuszárból ezredparancsnokig jutott katonai tehetség ugyanis 
az aradi várbörtön foglyaként halt meg 1832-ben. Napjainkig nem ismertük a 
vele szemben hozott ítéletet.2 1924-ben ugyan megjelent egy értékes és részletes 
tanulmány Simonyi bűnügyéről, nagyzegedi Tury György tollából és ebből úgy 
tűnik, hogy a szerző hozzájutott a vizsgálati anyaghoz. Ezt ismerteti is, azonban 
nem tér ki az 1830. június 25—28. között tartott fellebbezési tárgyalásra és az 
ítéletet sem publikálta, csak a Simonyi elleni vádak lényegét. Mindenesetre 
Tury tanulmányának hatása a Simonyi irodalomban nem mutatható ki.3 

Miután birtokunkban van Simonyi ítéletének kópiája, ennek alapján kiegészít
jük az „óbester" portréját. 

Simonyi életét egy 1823-ban, az ezredhadbíró működését ellenőrző vizsgálat 
során talált alaki- és anyagi jogi szabálytalanságok felfedezése bolygatta meg. 

A 4. (Hessen-Homburg) huszárezred hadbírája, Freyberger Antal ugyanis sta-
táriális eljárásban tárgyalt s ítélkezett olyan ügyekben, amelyekben csak fenyí
tést lehetett volna alkalmazni; a büntetések kiszabásánál túllépte a jogszabá
lyokban meghatározott legmagasabb büntetési tételeket, nem tartotta be a tár
gyalások alaki szabályait stb/1 Freyberger az ellene indított vizsgálatkor azt val
lotta, hogy Simonyi tudott ezekről a visszaélésekről,5 ezért az Udvari Hadi
tanács 1825. június 8-án javasolta, hogy Simonyit szigorú dorgálás mellett 6 heti 
foglárfogsággal fenyítsék meg. 

1 A teljes Simonyi-bibliográfia : Nagy Pál: Vitézvári báró Simonyi József, herceg Hessen-
Homburg lovas regement híres ezredes kapitányának példás élete leírása. Pest, 1819. ; Jókai 
Mor: A legvitézebb huszár. Pest, 1856.; Déri Gyula: Egy fényes alak homályos története. 
Egyetértés, 1894. évi 345. szám; Márki Sándor: A r a d . . . története. Arad, 1895.; Vende Ernő: 
Szabolcs vármegye. Budapest, é. n.; Vas Gereben: Régi képek. Pest, 1856.; Marcziányi György: 
Ein ungarischer Reiteroberst. Fremdenblatt, 1888. évi 331—333. szám.; Gajdács Pál: Simonyi 
József, a híres óbester. Gyoma, 1909.; Tatár Péter: V. br. Simonyi József óbester-generális 
élete . . . Budapest, 1878. ; Nagy Géza : Vitézvári báró Simonyi József. Hadtörténelmi Közle
mények, 1911. és 1912 évfolyam.; Nagyzegedi Tury György: Vitézvári báró Simonyi József 
huszáróbester bűnpöre. Magyar Katonai Közlöny, 1924. évfolyam. ; Türk János : Simonyi óbes
ter halálának centenáriumára. Magyar Katonai Szemle, 1932. évfolyam.; Takács József : Br. Si
monyi óbester, a legvitézebb huszár. Budapest, 1941.; Hirtenfeld: Der Militär-Maria-Theresien-
-Orden und seine Mitgliede. Wien, 1857. ; Wurzbach : Biographisches Lexikon . . . Wien, 1877. ; 
Thürheim: Die Reiter-Regimenter.. . Wien 1862.; Treuenfest: Geschichte des Husarenregi
ments 4. Wien, 1882.; Wiener Soldatenzeitschrift: ismeretlen szerzőtől Simonyi franciaországi 
kalandjairól. Wien, 1856. 

2 Révai Nagy Lexikona XVI. k. Budapest, 1924. „ . . . Hogy mi volt Simonyi bűne és buká
sának oka? Mindeddig nincs ugyan hitelesen kimutatva . . ." 

3 Üj Magyar Lexikon. Budapest, 1962. 6. k. „ . . . 1829-ben — máig sem ismert ok miatt — 
bebörtönözték. . ."; a Magyar Életrajzi Lexikonnak (1969. II. k.) úgyszólván minden Simo-
nyira vonatkozó adata téves. 

4 Kriegsarchiv. Wien. HKR. 1825 W 556 4/162. 
5 Freybergert 1825. június 30-án rangvesztésre és két évi várfogságra ítélték. 
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Ez az indítvány nem nyert legfelsőbb jóváhagyást. I. Ferenc császár rendel
kezésére Lajos főherceg 1825. július 1-én a következő utasítást adta: „Simonyi, 
a Hessen-Homburg huszárok ezredese, a törvényes előírások alapján hadijogi el
járás alá vonandó és annak eredménye a maga idejében jóváhagyásra felter
jesztendő." 

Ennek alapján utasították a Budán székelő magyar főparancsnokságot, hogy 
indítson vizsgálatot Clessin törzshadbíró vezetésével Simonyi ellen, dess in ve
zette a Freyberger elleni vizsgálatot is. 

Az évekig húzódó vizsgálat során olyan újabb tények kerültek napvilágra, 
amelyeket Freybergernek az ellene folytatott eljárás során sikerült eltitkolnia. 
Továbbá megállapították Velbofsky főhadnagy, ezredsegédtiszt bűnrészességét is, 
így az új eljárást Simonyin kívül rájuk is kiterjesztették. A vizsgálat befejezté
vel a következők miatt emeltek vádat Simonyi ellen: 

1. Elhanyagolta a hadbíró hivatali tevékenységének ellenőrzését. 
2. Törvényellenesen befolyásolta a hadbírósági tárgyalásokat az ezredénél a 

hadbírókra gyakorolt nyomással. Ennek következtében több katonát jogalap nél
kül halálra ítéltek, s a halálraítéltek közül kettőt ki is végeztek. 

3. Visszaélt az ezredparancsnokot megillető büntetési joggal azáltal, hogy tör
vény- és jogszabályellenes büntetéseket szabott ki. 

4. Visszaélt megkegyelmezési jogával. 
5. Okirathamisítás és csalás bűntettét követte el azáltal, hogy egy fiút meg

hamisított adatokkal nevelőintézetbe akart juttatni. Ebben az ezredkáplánt vet
te igénybe. Továbbá tudtával hamis bejegyzéseket tettek a fogház- és vizsgálati 
jegyzőkönyvekben. 

6. Elnyomta a személyi állományt szigorú, szabályellenes parancsokkal. 

A hadbíróság a fenti vádindítvány alapján tárgyalta Simonyi ezredes ügyét. 
A .hadbíróság elnöke br. Wernhardt vezérőrnagy, a vádat képviselői vizsgálóbíró 
Renn törzshadbíró volt. Az 1829. december 7-én kelt ítélet Simonyit 11 havi fog
lárfogsággal sújtotta.6 

A periratok 1829. december 25-én érkeztek a Katonai Fellebbviteli Bírósághoz.7 

A tárgyalás 1830. június 25—28. között folyt le br. Lattermann táborszernagy el
nökletével.8 Ez a másodfokú bíróság ítéletében szótöbbséggel megfosztotta Si
monyit rangjától, kitüntetéseitől és két esztendei várfogságra ítélte. 

Az Udvari Haditanács legfelsőbb kegyelemre javasolta az ezredest, rangjának 
és kitüntetéseinek meghagyásával, egy évi foglárfogsággal. Felterjesztésében hi
vatkozott Simonyi 38 esztendei szolgálati idejére, az ellenséggel szemben tanú
sított rendkívüli vitézségére, ötszöri sebesülésére, hűségére és kitüntetéseire. 

A kegyelmi kérvényre nagy sokára érkezett válasz rövid és rideg volt: 

„A báró Simonyi ezredesre vonatkozó kegyelmi javaslatnak nem adok helyt. 
A továbbiakban foglaltakat tudomásul veszem. 

Bécs, 1831. március 5. 
Őfelsége legf. parancsára Lajos főhg. sk." 

6 Tury: i. m. 367. o. Tury kimerítően ismerteti Simonyinak azokat a visszaéléseit, amelye
ket a katonáival szemben követett el, név szerint is említve a törvénytelen eljárásba vont 
huszárokat. Szerinte Simonyi túlzott szigorával, harctéri módszerekkel ugyan, de jót akart: 
a fegyelem minden áron való megtartását, illetve megszilárdítását. Simonyinak ez a maga
tartása nem szükségképpen ellenszenves. Esetleg indokolható is. De Tury nem beszél Simo
nyi közönséges, ún. köztörvényes bűncselekményeiről (közokirathamisítás, családi állás elleni 
bűntett). Talán mert kegyeletből nem akarta a „legvitézebb huszár" nimbuszát megtépni? 

7 Kriegsarchiv. Wien. Mii. App. Ger. 1830 — M — 7326/637. 
8 Uo. HKR. 1831. W—«/9. 
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Ennek a határozatnak az értelmében a Katonai Fellebbviteli Bíróság által ho
zott ítéletet 1831. április 23-án kihirdették és végrehajtották. 

Az ítélet szövege, valamint a rávezetett végrehajtási mozzanatok az eredeti 
ítéletről készített másolati példányon a következők.11 

„No 3578. Másolat 
1831 

ÍTÉLET 

. . . Báró vitézvári Simonyi József, született Nagykálló, Szabolcs megye, Ma
gyarország, 58 éves, katolikus, nős, két gyermek atyja, 1788 óta Őfelsége a csá
szár hadiszolgálatában áll, ezredes, a 4. számú, azelőtt Hessen-Homburg hercegi, 
jelenleg a báró Garamb huszárezred volt parancsnoka, a Lipótrend középkereszt
jének tulajdonosa, a Mária Terézia Rend lovagja, az orosz cári Szent György 
Rend 4. osztályának s a porosz királyi Szolgálati Érdemrendnek tulajdonosa, a hes-
seni választófejedelem Katonai Érdemrendjének, a császári katonai arany vitéz
ségi éremnek és ,a Hadseregkeresztnek birtokosa, a sebesülési szalag viselője. 
vétkes a hivatali hatalommal és az őt megillető halálra ítélési joggal való visz-
szaélésben, a hamisítás és az alárendeltek hamisításra való rábírásának bűntet
tében és ezért a c. c. Theresiana 18. és 72. szakasza, az 1754. évi Jogi Norma, 
továbbá az 1763. január 25-i Statútum, valamint a Szolgálati Szabályzat és a 
36. hadicikk alapján ezredesi rangjától megfosztjuk. Megfosztjuk a Lipótrend 
középkeresztjétől, a Mária Terézia Rend lovagkeresztjétől a vele járó nyugdíj
jal együtt, az arany vitézségi éremtől és a vele kapcsolatos pótlékoktól, a Had
seregkereszttől, attól a legfelsőbb engedélytől, hogy külföldi rendjelet viseljen, 
úgy mint az orosz cári Szent György Rend 4. osztálya, a porosz királyi Szolgálati 
Érdemrend, a hesseni választófejedelem Katonai Érdemrendje, és két évi vár
fogságra ítéljük. De az alól a vád alól, hogy Mattulay kapitányt rangjáról való 
lemondásra és konvenció elfogadására kényszerítette, felmentjük. 

Mindezt a Főparancsnokság tudomására hozzuk, hogy azonnal kihirdetést és 
végrehajtást nyerjen. 

L. S. Báró Lattermann 
s. k. 

A Kat. Fell. Bir. elnöke megbízásából 
Bécs, 1831. március 26-án 

Burián s. k. 

Ezt a felsőbírósági ítéletet ki kell hirdetni és végrehajtani. 
Buda, 1831. április 4-én. Br. Splényi G. d. C. 

Kihirdetve és végrehajtása megkezdve. 
Óarad, 1831. április 23-án. 

Riemer Lajos s. k. 
főhadnagy hadbíró 

a es. kir. 8. Szász-Coburg herceg 
huszárezredben." 

A végrehajtási záradékból kitűnik, hogy Simonyi április 23-án kezdte meg 
büntetésének letöltését. 

A következő esztendőben, 1832. augusztus 23-án liait meg Aradon. 

9 A Hadtörténelmi Levéltárban. 
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Mivel célunk az ítélet közzététele volt, nem bocsátkozunk a büntetőeljárás ér
tékelésébe, sem annak taglalásába, hogy az ítélet végeredményben szigorú — 
vagy esetleg enyhe — volt-e; megérdemelte-e a napóleoni háborúk nagyszerű 
hőse ezt a szomorú véget vagy sem; bűnösnek érezte-e magát, hogyan viselte el 
a zaklatást stb. Minderre különben is csak további kutatómunka adhat választ. 

Az ítéletben konkrétan említett és hivatkozott törvényhelyek, mint pl. a const, 
crim. Theresiana 18. és 72. cikke, valamint a XXXVI. hadicikk a Simonyi elleni 
főbenjáró vádakról és azok büntetéséről rendelkezik (a vésztörvényszékről, vagy
is a Simonyi által törvénytelenül felállított rögtönítélő bíróságról, az ott folyó 
eljárásokról és okirathamisításról.) E cikkek vésztörvényszék felállítását s ott 
halálos ítélet hozatalát — ez volt az egyik fő vádpont Simonyi ellen —, csak há
borúban, vagy rendkívül súlyos viszonyok között teszik lehetővé. Az okirathami
sítást, csalást pedig minden időben tiltják és szigorúan szankcionálják. Legeny
hébb büntetése a lefokozás (tisztnél), mert evvel a vétséggel alkalmatlanná vált 
a tiszti állás betöltésére. 

Reméljük, az ítélet közzétételével közelebb kerültünk a Simonyi-rejtély meg
oldásához, egyúttal annak a karakter-típusnak a megértéséhez, amely háborúban 
bátorságával kivívja a csodálatot és dicsőséget szerez hazájának, nagy katonai 
sikereket ér el, de a békében már képtelen megtalálni helyét, nem tud beillesz
kedni a megváltozott, más magatartást követelő viszonyokba. 

6 Hadtörténelmi Közi. — 709 — 


