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P a n d u l a  A t t i l a 32 ( B u d a p e s t ) :  

A Nagy Katonai Érdemérem története 

(1916–1918)33 

 

1890. március 12-én alapította (legfelsőbb kéziratával) I. Ferenc József csá-

szár és király a Katonai Érdemérmet. Ez akkor egy fokozatot jelentett, egy ara-

nyozott bronz érmet. Ezt a „Legfelsőbb Elismerést” kiemelkedő teljesítménye-

kért háborúban-, illetve a „Legfelsőbb Megelégedést” békében is el lehetett 

nyerni. Ezt az elismerést csak a tiszti állomány kaphatta meg. Vörös szalagon 

viselték. Az alapításkor az uralkodó elrendelte, hogy azok a (csapatállományú 

tisztek), akik 1848. óta háborúban szerzett érdemekért „Legfelsőbb Elismerés-

ben” részesültek, az új kitüntetést a Katonai Érdemkereszt szalagján (azaz vitéz-

ségi szalagon) viseljék.
34

 A „Signum Laudis” (= A dicséret jele.) Alapszabályait 

ugyanekkor tették közzé.
35

 

1892-ben, a (nagyszabású) bécsi Radetzky emlékmű avatásakor (az akkor 

még élő veteránok vonatkozásában) az uralkodó elrendelte, hogy azok a tisztek, 

akiket (1848-1849-ben, az olasz hadjárat során) Radetzky marsall (tábornagy) 

hadseregparancsban, dicséretben részesített a Katonai Érdemérmet, a Katonai 

Érdemkereszt szalagján viselhetik.
36

 Az 1848-1849-es érdemekért ezt külön kel-

lett kérvényezni.
37

 

Ez a kitüntetés, melynek célja elsődlegesen a tiszti állomány elismerési lehe-

tőségeinek a növelése volt, széles körben adományozásra került, s nagy népsze-

rűségnek örvendett a kortársak körében. 

1911. március 26-án alapította I. Ferenc József az Ezüst Katonai Érdemér-

met.
38

  Ugyanekkor tették közzé ennek az elismerésnek a szabályozását. 
39

  Ezt a 

fegyveres erő olyan tisztjei kaphatták meg, akik (háborúban) újólagos „Legfel-

                                                 
32

 Dr. Pandula Attila DSc, történész, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Történeti Segédtudományok Tanszék. A ZMTE Tudományos 

Tanács titkára.  
33

 A téma vonatkozásában (mindezideig) nem vált ismertté részletesebb, direkt levéltári 

anyag. 
34

 „Personal-Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer” Nr. 9. (1890.)  69. p. 
35

 „Normal-Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer” Nr. 10. (1890.) 49. p. 
36

 A rendjelek és kitüntetések történelmünkben. (Rainer Rezső) Bp. é. n.  (943.) 345. p. (a 

továbbiakban: A rendjelek… 
37

 „ Normal-Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer.” Nr. 14. (1892.) 75. p. 
38

 „ Personal-Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer” Nr. 11.  (1911.)  131. p. 
39

 „ Normal-Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer” Nr. 14.  (1911.) 71. p. 
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sőbb Dicsérő Elismerésben” részesültek. Illetve olyan személyek, akiknek (bé-

kében) a „Legfelsőbb Megelégedést” ismételten tudtul adták.  

      (1914-től) mindkét érem (egyszerre is) viselhető volt.
40

 

Az első világháború időszakában (is) igen nagy számban adományozták 

ezeket a kitüntetéseket.
41

 

 1916. április 1-én kelt Legfelsőbb Elhatározás szerint az Ezüst Katonai Ér-

demérem kétszer-, illetve háromszor is elnyerhető volt. Ezt a kitüntetés (hadi) 

szalagjára erősített (ezüst színű) fém pántokkal jelölték. Ezekben az esetekben 

nem adtak ki újabb érmeket, csupán pántokat kaptak az elismert személyek.
42

 

1916. április 1-én kelt Legfelsőbb Elhatározás alapította a Nagy Katonai Ér-

demérmet is. 
43

  Ez a „Különös Dicsérő Elismerés” jele volt. Az alapításkor 

meghatározták, hogy (akár) háromszor (is) adományozható.
44

 Erre azonban 

ténylegesen nem került sor. Csak (négy) kétszeri adományozás valósult meg a 

későbbiekben. 1917. február 22-én  (e vonatkozásban) előírták, hogy  a pántok  

arany színűek, s a korábbiaknál szélesebbek.
45

 

Ebben az esetben (lényegében) vagy a csak a pántot-, vagy a pánttal ellátott 

szalagot és (természetesen) az adományozási okmányt (dekrétumot) kapta meg a 

kitüntetett.
46

 

 A Nagy Katonai Érdemérem (illetve a Katonai Érdemérem) előlapján, a 

mindenkori uralkodó portréja szerepelt. I. Ferenc József halálát követően. (1917. 

április 28-tól)
47

 IV. (I.) Károly császár király portréja díszítette ezeket az elisme-

réseket.
48

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 „ Personal-Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer” Nr.  17. (1914.) 171. p. 
41

 Pl. Magyar Nemzeti Levéltár – Magyar  Országos Levéltár P. 1058. A Szent István Rend 

Levéltára. 

5. / Sz. I. R. ( 1918. ) K. u. k. Armee. Oberkommando Zu Res. Nr. 100./4821. 

4666. Chef der Generalstabes K. u. k. Heer.  Arz G. d. I.) 

An Antrage auf Ah. Auszeichnungen für Verdienste vor dem Feinde. 

Militarkanzlei S. M. – Nr. 785. ( Baden, am 31. Janner 1918. ) 
42

 „ Personal-Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer” Nr. 100. (1916) 2829. p. 
43

 Uo.  
44

 Azaz két fém pánttal a szalagon. 
45

 „ Personal-Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer” Nr. 39. (1917.) 1169. p. 
46

  „ Normalverordnungsblatt für das k. u. k. Heer” 12. Stück (1917.) 82. p. 
47

 „ Normalverordnungsblatt für das k. u. k. Heer.”  22. Stück (1917. ) 157. p. 
48

 Michatschlager, Heinrich F.:  Das Ordensbuch der gewesenen österreichisch ungarischen 

Monarchie. Wien 1918-1919.  XVIII. tábla illusztráció 
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A Nagy Katonai Érdemérem, mint érem. 

 

A Katonai Érdemérem előlapjának verőtöve Scharff Anton professzor 

(1845-1903 tervei szerint készült. Míg a hátlap verőtövének tervezője Neudeck 

Andreas (1849-1914) volt.
49

 

  Ezeknek az elismeréseknek (hivatalos) előállítója a Cs. és királyi Pénzverde 

(Hauptmünzamt)  (Bécs) és a Magyar királyi Pénzverde (Körmöcbánya) volt. A 

világháború időszakában ugyanezeket a verdéket hatalmazták fel, hogy hadi-

fémből stb. is készítsenek Katonai Érdemérmeket.
50

 A jogosulatlan gyártást (el-

vileg) büntették ebben az időszakban.
51

 

 

A Nagy Katonai Érdemérem, I. Ferenc József portréjával 

 

A mindkét oldalán plasztikusan kidolgozott, osztrák császári koronáról le-

függő érem. Alatta, mindkét oldalt babér koszorúval. Maga a koszorú a korona 

oldalainak közepéig ér. Ez a fül alól indul ki. 

Előlap: 

Keskeny perem. Az érmen I. Ferenc József (idősebb kori) babérkoszorús, 

jobbra néző fejképe. Az Érem körirata: „FRANCISCVS JOS. D. G. IMP. 

AVST. REX BOH. ETC. ET REX. APOST. HVNG.” A felirat felett (körbefu-

tó), egybefonódó babérkoszorúval. 

Hátlap: 

Az érem szélén perem, ezt követően pedig (körbefutó) gyöngysor. 

Középen (körbefutó) felül nem összeérő-, alul szalaggal összekötött (kör 

alakú) koszorúval. A (heraldikai jobb oldalon) babérkoszorú-, a (heraldikai bal-

oldalon) tölgyfa koszorúval. 

A koszorú közepén (plasztikus) felirattal: „SIGNUM / LAVDIS”. 

Hangsúlyozandó, hogy bár az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-től kezdő-

dően) dualista jellegű állam volt, ez azonban a kitüntetési rendszerben (így a Ka-

tonai Érdemérmen) egyáltalán nem jelent meg. Ez az elismerés abszolút biro-

dalmi jellegű volt 

A Nagy Katonai Érdemérem éremképe egyébként teljesen megfelelt a Kato-

nai Érdemérem éremképének. Azonban más volt a mérete. A Katonai Érdem-

érem átmérője: 30 mm-, a Nagy Katonai Érdemérem átmérője: 38 mm volt. 

 

 

 

 

                                                 
49

 Schwarz, Walter Alexander: Die Militarverdienstmedaille. In.: Österreichs Orden vom 

Mittelalter bis zur Gegenwart. ( Hrsg. Stolzer, Johann – Steeb, Chrsitan) Graz 1996.238-239. 

pp. 
50

 Ebben az időszakban (még) a bronznak (is) nagy értéke volt a hadsereg szempontjából. 
51

 „ Beiblatt zum Normalverordnungsblatt für das k. u. k. Heer” Nr. 1.  5. p. 
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A Nagy Katonai Érdemérem IV. (I.) Károly portréjával 

 

Kiemelendő, hogy ebben az esetben (már) megfelelő dualista jellegű elisme-

résről van szó. IV. Károly (átfogó jellegű) elismerési reformot indított be. Ennek 

egyik fontos eleme volt a dualista jelleg hangsúlyozása. A háborús erőfeszítések 

érdekében mindezt (legfelsőbb szinten is) nagyon fontosnak tartották. 

Koszorúra helyezett korona párról lefüggő érem.  A (heraldikailag jobb olda-

li koszorú, tölgylevelekből-, a heraldikailag bal oldalon elhelyezett koszorú pe-

dig babérlevelekből áll. A (ráhelyezett)-, szembenéző korona pár kissé elna-

gyolt-, plasztikus ábrázolás. A (heraldikai jobb oldalon) az osztrák császári ko-

rona, míg (a heraldikai bal oldalon) a magyar királyi korona látható az (éremmel 

összedolgozott, magát a felfüggesztést is szolgáló) előlapon. 

Ugyanebben az esetben, (a hátlapon) az alul összekötött koszorúk dominál-

nak. 

Ez a díszítmény (egyébként) jobb- és bal oldalakon egyaránt oldalt (kissé) 

lehajlik. 

Előlap: 

Keskeny perem. Ezt körbefutó gyöngysor követi. Középen IV. (I. Károly) 

jobbra néző-, tábornagyi (marsalli) egyenruhás, nyakában Aranygyapjas Rendet 

viselő képe látható. 

Az érem körirata:” CAROLVS D. G. IMP. AVST. REX BOH. ETC. ET 

REX APOST. HVNG. 

Hátlap: 

Keskeny perem. Ezt körbefutó gyöngysor követi. Középen, körbefutó (felül 

nem összeérő)-, alul összekötött-, kör alakú koszorúval. A (heraldikailag jobb 

oldali) koszorú babérlevelekből-, a (heraldikailag bal oldali koszorú) pedig 

tölgyfalevelekből áll. 

A koszorú közepén (plasztikus) „ SIGNVM LAVDIS” felirattal. 

Ezek a kitüntetések (elvileg) vörös szalagon is adományozhatók voltak. 

Azonban ilyen kiadására nem került sor. Valamennyi Nagy Katonai Érdemér-

met, a Katonai Érdemkereszt szalagján (azaz hadi szalagon) adtak ki. 

Nem tudok magyarázatot adni arra, hogy bár rendkívül kis számban adomá-

nyozott elismerésről van szó, I. Ferenc József arcképével ékesített Nagy Katonai 

Érdeméremnek én (három, részleteiben igen jelentősen eltérő) verőtő variánsát 

ismerem. IV. (I.) Károly arcképével ékesített Nagy Katonai Érdeméremnek én 

(négy, részleteiben igen jelentősen eltérő) verőtő variánsát ismerem. Mindezek 

(1918. október 30. előtti) darabok. Ezt követően készültek különféle hamisítvá-

nyok (sokféle) változata készült a (rendkívül ritka) Nagy Katonai Érdemérem-

ből. 

A nemzetközi falerisztikai kereskedelemben, igényes cégek kínálatában 

(időről-időre) előfordulnak, a Nagy Katonai Érdemérem (különféle) variánsai. 
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Pl. napjainkban kerül Bécsben kalapács alá, egy J. ZIMBLER jelzéssel
52

 ellátott, 

aranyozott ezüstből készült, I. Ferenc József arcképével ékesített Nagy Katonai 

Érdemérem.
53

 Ez véleményem szerint (korabeli) viseleti példány lehet. 

A Nagy Katonai Érdeméremnek, illetve változatainak ismeretesek (különféle 

időszakokban készült) különféle színvonalú miniatűrjei is. 
54

 

 

 

A Nagy Katonai Érdemérem adományozási gyakorlata 

 

Az első kitüntetett (1916. május 24-én), a korszak igen népszerű hadvezére-, 

az uralkodócsalád tagja (Habsburg-Lotharingiai) Jenő főherceg volt. (A Német 

Lovagrend nagymestere stb.)  Aki egy győzelmes hadseregcsoport parancsnoka-

ként szerzett kiemelkedő érdemeket.
55

 

A Nagy Katonai Érdeméremmel elismert második személy (1916. augusztus 

18-án) Bannfield Gottfried von sorhajóhadnagy.
56

 Az Osztrák Magyar haditen-

gerészet legkiemelkedőbb tengerészeti repülője (hidroplánpilóta) az uralkodó 

véleménye szerint, repülőként, kiemelkedően vitéz- és eredményes magatartást 

tanúsított az ellenség előtt.
57

 

A világháború időszakában, a lehető legnagyobb elismerésnek számított (ha 

valakinek) maga az agg uralkodó személyesen adta át kitüntetését. Banfieldot, a 

schönbrunni kastélyban (1916. augusztus 23-án) magán kihallgatáson fogadta I. 

Ferenc József és saját kezűleg adta át a Nagy Katonai Érdemérmet. (Ez a kitün-

tetettnek – emlékirata szerint – életre szóló, rendkívüli élményt jelentett.)
58

 

Megjegyzem, hogy ez a dekorálás különösen annak fényében rendkívüli, mi-

szerint az (Osztrák-Magyar Monarchia korabeli gyakorlatában) óvakodtak ma-

gas rendjeleket-, kitüntetéseket adományozni olyan személyeknek, akik (az ak-

kortájt megalakult) modern csapatnemek (pl. légierő-, tengeralattjáró) képviselő-

iként szereztek kiemelkedő érdemeket. Az erősen konzervatív megítélés szerint, 

ugyanis ezeket az eszközöket „csak kezelik,” maga a személyes hőstett a háttér-

be szorul. Az eredmények (pl. egy hadihajó elpusztítása, egy a tengeralattjáró 

által kilőtt torpedó által) rendkívül látványosak (is) lehetnek, de nem érik el, egy 

hagyományos teljesítmény (pl. gyalogsági harc-, lovas roham-, bekerítésből való 

                                                 
52

 Ez a bécsi előállító 1919-1920-ban (véglegesen) bezárt. 
53

 Auktionshaus H. D. Rauch – 97. Münzauktion (14-16. April 2015. ) Katalog II: Orden. 

Wien 2015. 48. p. D 4097. tétel, uo. előlap- és hátlap illusztrációja. Az  ( I.-es tartású ) darab 

kikiáltási ára: E 1500. 
54

 Gattinger, Karl – Stolzer, Johann: Klein, aber fein. Miniaturen und Reduktionen 

österreichischer Orden und Ehrenzeichen. Salzburg 2004. 66. p. 11.1 szám, 67. p. bal felső, 

első illusztráció 
55

 „Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer – Personalangelegenheiten” Nr. 101. (1916.) május 

30.  1. p. – Elnöki szám: 12859.  
56

 Ez a tengerészeti rendfokozat a szárazföldi haderőnél századosnak (kapitány felel meg.  
57

 „ Marinepersonalverordnungsblatt” Nr. 41. (1916.) 1. p. 
58

 Bannfield, Gottfried: Der Adler von Triest. Graz – Wien – Köln.1984. 83. p. 
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kitörés stb. stb.) színvonalát (jelentőségét) stb. Megjegyzem, hogy ezzel teljesen 

ellentétes gyakorlat érvényesült (a szövetséges) Német Császárság esetében, 

ahol nagy számban kapták meg a legmagasabb hadi kitüntetéseket (pl. a Porosz  

Pour Le Merite Rendet) (fiatal) repülő- és tengerésztisztek (pl. tengeralattjáró-

kon szerzett érdemekért. De ugyanilyen gyakorlat érvényesült az ellenségnél is 

(pl. a brit- és a francia hadseregben is). 

Mindezek vonatkozásában éppen Bannfield Gottfried tekinthető kivételnek. 

Bannfield (1915-től a trieszti) Tengerészeti Repülő Állomás parancsnoka volt. 

Nagyszámú ellenség feletti repülést hajtott végre. 18 (igazolt) légi győzelme 

volt. Az Adriai-tenger felett (1916-ban vívott) légi harcokban játszott szerepéért 

(végül) a legmagasabb katonai elismerést a Mária Terézia Katonai Rendet (is) 

elnyerte.
59

E Rend lovagkeresztjét az 1917. augusztus 17-i promóció (szám sze-

rint 180.) során kapta meg.
60

 A korabeli gyakorlatnak megfelelően (ugyanekkor) 

bárói rangra emelték.
61

 

Véleményem szerint a Nagy Katonai Érdemérem legérdekesebb kitüntetettje 

Pokorny Hermann (a kitüntetés adományozásakor vezérkari alezredes).
62

 A cseh 

születési vezérkari tiszt (a Vezérkari Főnökség ú. n. Evidenzbürojának munka-

társa) az osztrák-magyar hírszerzés történetének legjelentősebb alakja.
63

 Ő kar-

dokkal kapta meg a Nagy Katonai Érdemérmet. 

Az orosz rejtjelkulcs megfejtője (kora viszonyai között, barát- és ellenség 

szemében egyaránt) világhírnévre tett szert. Rendkívüli tettéért (először) a Mária 

Terézia Katonai Rend adományozása merült fel. Azonban (e Rend Statutumának 

értelmezése) ezt nem tette lehetővé. 
64

 Pokorny („mint az orosz kérdés” legjobb 

szakértője, akkor már vezérkari ezredesként) igen jelentős szerepet kapott a 

Breszt-Litovszki béketárgyalásoknál. 

     Megjegyzendő, hogy (bár) Pokonryt az első világháborús összeomlást 

követően szülőföldjén (is) tábornoki lombok várták, ő mégis (inkább) elmagya-

rosodott és magyar szolgálatot vállalt. A Magyar Királyi Honvédség altábor-

nagyként ment nyugdíjba. A második világháború legvégén (viszont) átállt a 

Vörös Hadsereg oldalára. Az új magyar Honvédségben vezérezredesi rendfoko-

zatot viselt. A második világháború utáni (magyar) béketárgyalások katonai vo-

natkozású vezetője volt.  

Tényleges adományozási dátuma nem ismert a trónörökös (Habsburg-

Lotharingiai) Károly Ferenc József Nagy Katonai Érdeméremmel való dekorálá-
                                                 
59

 Hofmann, Oskar von – Hubka, Gustav von: Der Militar-Maria-Theresien Orden. Die 

Auszeichnungen im Weltkrieg 1914-1918. Wien 1943. 61-63. pp. , 22. (számozatlan) tábla, 

bal alsó illusztráció (a továbbiakban: Hofmann-Hubka i. m.) 
60

 A rendjelek… 258. p. 1044. számú rendvitéz 
61

 Adels Lexikon des österreichischen Kaiserthums 1804-1918.  (Hrsg. Frank-Döfering, Pe-

ter) Wien-Freiburg-Basel 1989. 233. p. 335. szám 
62

 „ Personal Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer ’ Nr.  197. (1918.) 17. p.  
63

 Pokorny személyére, tevékenységére v. ö. pl. Ronge, Max: Kriegs- und Insdustriespionage. 

Wien 1930., Walzel, Clemens von: Kundschaftsdienst und Spionage. Wien 1934. 
64

 A rejtjelkulcs megfejtésénél hiányzott ugyanis az (elvárt) „vitézségi elem”. 
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sának. Azonban több korabeli történeti ikonográfiai ábrázoláson
65

 jól látható 

módon (egyébként a neki ugyancsak adományozott Katonai Érdemérem mellett) 

viseli a Nagy Katonai Érdemérmet (kardokkal).
66

 

A korszak legmagasabb- (és egyben legkülönlegesebb) katonai kitüntetései 

közé tartozó Nagy Katonai Érdemérmet (Bannfieldet és Pokornyt kivéve) csak 

(különféle) tábornoki rendfokozatokat viselő-, többnyire igen magas beosztá-

sokban szolgáló (belföldi) személyek kapták meg. Közülük többen a Habsburg-

Lotharingiai Háznak (is) tagjai voltak. Jenő főherceg vezérezredes-, Frigyes fő-

herceg tábornagy (marsall)-, József főherceg vezérezredes. 

Báró Conrad von Hötzendorf, Franz tábornagy (marsall) vezérkari főnök (2 

x, a kardokkal). Báró straußenburgi Arz Artur gyalogsági tábornok, vezérkari 

főnök (kardokkal). 

Ismert hadvezérek pl. Báró Böhm-Ermolli Eduard von vezérezredes-, Krauss 

Alfred gyalogsági tábornok. Tekintettel a kor (teljesen multinacionális) hadsere-

gére-, tábornoki karára stb. látható egyáltalán nem számít az egyes kitüntetettek 

vallása (pl. a kikeresztelkedett zsidó) báró Hazai Samú vezérezredes, vagy a ci-

gány felmenőkkel (is) rendelkező báró Pflanzer-Baltin vezérezredes (kardokkal). 

Vagy említhető (az igen kiváló) horvát származású Boroevic Szvetozár vezérez-

redes kétszer, kardokkal). 

Az első világháború kitüntetettjeinek társadalomtörténeti vizsgálatakor 

szembetűnik, hogy (akár) ugyanezek a személyek kapták meg a kor más nagyje-

lentőségű hadikitüntetéseit. Pl. a Katonai Érdemkereszt I. osztályát
67

 Pl. Báró 

Conrad , Franz von Hötzendorf gyalogsági tábornok (hadi díszítménnyel), Báró 

Georgi, Friedrich gyalogsági tábornok (hadi díszítménnyel), báró Hazai Samú 

gyalogsági tábornok (hadi díszítménnyel), (Habsburg-Lotharingiai) Frigyes fő-

herceg (hadi díszítménnyel, gyémántokkal), (Habsburg-Lotharingiai) József fő-

herceg vezérezredes (hadi díszítménnyel), Báró Böhm-Ermolli, Eduard, von lo-

vassági tábornok (hadi díszítménnyel), Báró kövessházi Kövess Hermann, gya-

logsági tábornok (hadi díszítménnyel), Báró Pflanzer-Baltin, Karl von, (hadi dí-

szítménnyel), Gróf Paar Eduard vezérezredes (hadi díszítménnyel, gyémántok-

kal), báró Bolfras Artur, von vezérezredes (hadi díszítménnyel, gyémántokkal), 

báró straussenburgi Arz Artur gyalogsági tábornok (hadi díszítménnyel és arany 

kardokkal), Krauss Alfred gyalogsági tábornok (hadi díszítménnyel és arany 

kardokkal)
68

 Nem érdektelen annak hangsúlyozása sem, hogy a katonai elit vo-
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 Hofmann-Hubka i. m. 6. (számozatlan) tábla illusztráció. Károly (itt) magyar viseletű tá-

bornoki öltözetben jelenik meg (tábornagy-marsall). 
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 Polzer-Hoditz, Artur: Kaiser Karl. Wien 1980. (2) címlap illusztráció. Károly (itt) német 

viseletű tábornoki öltözetben jelenik meg (tábornagy-marsall). 
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 Pandula Attila: A Katonai Érdemkereszt története az első világháborúban, különös tekintet-

tel a társadalomtörténeti vonatkozásokra. In.: A HAZÁÉRT ( 1. ) ( Szerk.: Darai Lajos.) Bp. 

2015.  ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA ( XXX. évf. 1. szám ) 55-61 pp. ) 

(a továbbiakban: Pandula i. m. ) 
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 Pandula i. m. . 56-60 pp. 
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natkozó tagjai (általában) a Mária Terézia Katonai Rend lovagjai (is) lettek első 

világháborús érdemeik alapján. Pl. Báró straussenburgi Arz Artur vezérezredes 

(középkereszt).
69

 Báró Böhm-Ermolli Eduard, von vezérezredes (középke-

reszt).
70

 Bojnai Boroevic, Szvetozár von vezérezredes (középkereszt)
71

. (Habs-

burg-Lotharingiai) Jenő főherceg tábornagy (marsall) nagykereszt.
72

 (Habsburg-

Lotharingiai) Frigyes főherceg tábornagy (marsall) nagykereszt.
73

 (Habsburg-

Lotahringiai) József főherceg vezérezredes (középkereszt).
74

 Báró kövessházi 

Kövess Hermann vezérezredes (középkereszt).
75

 

Fontos megemlíteni, hogy a Nagy Katonai Érdemérmet (a korszak más há-

borús elismeréseihez hasonló) a baráti- szövetséges hatalmak képviselőinek (is) 

adományozták. Elsősorban a Német Császárság képviselőinek. Közöttük jelen-

tős hadvezéreknek. Pl. Beneckendorff von Hindenburg Paul tábornagynak (mar-

sallnak), Woyrsch Remus von vezérezredesnek. Megjegyzendő azonban, hogy a 

(vonatkozó) kitüntetettek egy része (ebben az esetben) inkább protokolláris ala-

pon (származása-, beosztása stb.) alapján lett a különleges elismerés tulajdonosa. 

Pl. (Hohenzollern) Frigyes Vilmos (a Német Birodalom) trónörököse. 

(Wittelsbach) Rupprecht bajor koronaherceg. (Württemberg) Albrecht herceg 

vezérezredes. 

 Megjegyzendő, hogy ugyanezek a személyek elnyerték a Katonai Érdemke-

reszt I. osztályát (is).  Woyrsch, Remus von (hadi díszítménnyel). Beneckendoff 

von Hindenburg Paul (hadi díszítménnyel, gyémántokkal), (Hohenzollern) Fri-

gyes Vilmos (hadi díszítménnyel), (Wittelsbach) Rupprecht bajor koronaherceg 

(hadi díszítménnyel, gyémántokkal). (Württemberg) Albrecht herceg vezérezre-

des (hadi díszítménnyel)
76

 

Beneckendorff von Hindenburg Paul a Mária Terézia Katonai Rend nagyke-

resztjét (is) megkapta. 
77

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia (másik fontos) szövetségese az Oszmán Csá-

szárság volt. Ennek egyetlen képviselője Enver pasa, algeneralisszimusz kapta 

meg a Nagy Katonai Érdemérmet. Megjegyzendő, hogy ő is tulajdonosa volt az 

I. osztályú Katonai Érdemkeresztnek (hadi díszítménnyel).
78

 Megjegyzendő, 

hogy (ebben az esetben) az ugyancsak szövetséges Bolgár Cárság (Királyság) 

képviselője nem kapta meg a magas kitüntetést.  
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A Nagy Katonai Érdemérem adományozása 

 

1916. 

1.) (HABSBURG-LOTHARINGIAI) JENŐ főherceg vezérezredes.. 

Kardokkal. 
79

 

2.) BANFIELD, GOTTFRIED sorhajó hadnagy.
80

 

3.) Gróf PAAR, EDUARD vezérezredes.
81

 

4.) Báró BOLFRAS, ARTUR vezérezredes.
82

 

5.) Báró PFLANZER-BALTIN, KARL vezérezredes. 

Kardokkal.
83

 

6.) FALKENHAYN, ERICH von gyalogsági tábornok. 

Német.
84

 

7. ) Bojnai BOROEVIC, SZVETOZÁR vezérezredes 

Kardokkal.
85

 

8.) (HABSBURG-LOTHARINGIAI) FRIGYES főherceg tábornagy (mar-

sall) Kardokkal.
86

 

9. ) Báró CONRAD von Hötzendorf, FRANZ vezérezredes. 

Kardokkal.
87

 

10.) Báró GEORGI, FRIEDRICH von vezérezredes.
88

 

11.) Báró HAZAI SAMÚ vezérezredes.
89

 

12.) Báró kövessházi KÖVESS HERMANN vezérezredes. 

Kardokkal.
90

 

 

1917. 

1.) Báró BÖHM-ERMOLLI, EDUARD von vezérezredes. 

Kardokkal.
91

 

2.) Lovag KROBATIN, ALEXANDER von vezérezredes.
92

 

3.) Gróf BOTHMER, FELIX von gyalogsági tábornok.
93
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Német. 

4.) BENECKENDOFF und von HINDENBURG , PAUL vezértábornagy 

(marsall). 

Német.
94

 

5.) (HABSBURG-LOTHARINGIAI) JÓZSEF főherceg vezérezredes. 

Kardokkal.
95

 

 

6.) ENVER pasa, algeneralisszimusz. 

Török.
96

 

7.) (HOHENZOLLERN) FRIEDRICH WILHELM német (porosz) trónörö-

kös. Német.
97

 

8.) (WITTELSBACH) RUPRECHT bajor trónörökös. 

Német.
98

 

9.) (WÜRTEMBERG) ALBRECHT herceg vezérezredes. 

Német.
99

 

10.) Báró straussenburgi ARZ ARTUR von, gyalogsági tábornok. 

Kardokkal.
100

 

11.) KRAUSS, ALFRED gyalogsági tábornok. 

Kardokkal.
101

 

12.) Herceg SCHÖNBURG-HARTENSTEIN lovassági tábornok. 

Kardokkal.
102

 

13.) LINSINGEN, ALEXANDER von, vezérezredes. 

Német.
103

 

14. ) WOYRSCH, REMUS von, vezérezredes. 

Német.
104
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1918. 

1.) LUDDENDORFF, ERIC gyalogsági tábornok. 

Német. 
105

 

2.) Báró ROHR von DENTA, FRANZ  tábornagy (marsall). 

Kardokkal.
106

 

3.) POKORNY, HERMANN vezérkari alezredes. 

Kardokkal.
107

 

Ismételt (másodszori) adományozások 

 

1917. 

1.) Báró HAZAI SAMU vezérezredes.
108

 

 

2.) Bojnai BOROEVIC, SZVETOZÁR, vezérezredes.
109

 

3.) Báró CONRAD von Hötzendorf, FRANZ tábornagy (marsall). 

Kardokkal.
110

 

 

1918. 

1.) Báró GEORGI, FRIEDRICH, von vezérezredes.
111
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