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TANULMÁNYOK 

BARTA GABOR 

ADALÉKOK AZ 1543. ÉVI TÖRÖK HADJÁRAT 
TÖRTÉNETÉHEZ 

Közhely, milyen óriási hatást gyakoroltak a magyarországi török háborúk 
történelmünk alakulására. A magyar történetírás ennek ellenére nem igazából 
foglalkozott ezekkel az eseményekkel. Egy-egy mozgalmasabb korszak, néhány 
sorsdöntő hadjárat, vagy eseménysor kiérdemelt ugyan néhány monografikus 
feldolgozást (a Hunyadi-korszak, Mohács, Eger ostroma, Bocskay István fel
kelése), de ami ezeken túl maradt, az szinte „néma csönd." Egész korszakok 
tanulmányozásához nincs egyéb anyag a kezünkben, mint a nagy történeti 
összefoglalók vonatkozó fejezeted. Ezek pedig, minden tisztes igyekezetük 
ellenére, nem adhatnak többet jó vázlatnál. Nem tölthetiik be az űrt az olyan 
pótolhatatlan, de szemléletükben és módszerükben mór vitatható aprómunkák 
sem, amilyenekkel a derék Takáts Sándor örvendeztette meg egykor hálás 
közönségét. 

A majdnem elfelejtett, legalábbis alig ismert hadjáratok közé tartozik a 
leghosszabb háborús időszak (1521—1547) vége felé I. Szulejmán 1543^as had
menete. Az ez évi török támadás stratégiai célja a két évvel korábban elfoglalt 
Buda előterének biztosítása volt. A keresztény seregek 1542-es visszafoglalási 
kísérlete ugyan gyászos kudarcba fulladt, arra azonban figyelmeztette a diván 
urait, hogy a volt magyar székváros túl közel van az ellenséges vonalakhoz. 
1543-ban tehát maga a szultán jött ismét á magyar hadszíntérre, azzal a nyil
vánvaló szándékkal, hogy megfelelő védővonalat létesítsen a katonai tekin
tetben épp úgy, mint jelkép mivoltában végtelen fontosságú Buda körül. 
Előbb a felvonulási útvonalat biztosította (Pécs, Valpó és Siklós elfoglalásával), 
majd ostrom alá vette és két hét után elfoglalta a magyar prímás székhelyét, 
Esztergomot. Buda ezzel a Dunakanyar felől már biztonságban lehetett. 
Szulejmán azonban nem akart félmunkát végezni. Esztergom alól délnyugat
nak fordult. Az erős Tata várát őrsége harc nélkül föladta, Székesfehérvárat 
viszont Varkocs György hősiesen védelmezte, de végül elesett, a megrettent 
polgárok pedig kikényszerítették az őrség fegyverletételét. A hajdani magyar 
székváros körül ezzel több mint 50 kilométer (két-három napi járóföld) vé
delmi gyűrű keletkezett: több mint fél évszázad fog eltelni, míg a keresztény 
fél újra megpróbálkozhat egy Buda elleni támadással. 

Ennek a török szempontból nagyon is sikeres hadjáratnak a történetéről 
eddig igen kevés forrást ismerünk, a már említett összefoglalások (Acsády 
Ignác kötete a millenáris Magyar nemzet történetében, Csorba Csaba könyve 
Esztergom hadtörténetéről, az új Magyarország hadtörténete stb.)1 néhány 
korabeli levélen kívül jórészt Istvánffy Miklós históriájára, illetve a török 
történetírók állításaira támaszkodtak. Az értesülések pontosságára mi sem 

1 Acsádi Ignác: Magyarország három részre oszlásának története 1526—1608. Bp., 1897. 421. skk. 
o.; csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. Bp., 1987, 87. skk. o; Magyarország hadtörténete 
l.(Főszerk. : Liptai Ervin), Bp., 1984. 174. skk. o. 
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jellemzőbb, mint hogy Esztergom elestének dátuma Acsádynál és a hadtörté
netben augusztus 10, Csorba Csabánál augusztus 9, s ez utóbbi meg sem kísérli 
egyeztetni forrásait Acsády forrásaival.2 

Néhány évvel ezelőtt a nagyszombati levéltárban kutattam. Itt, a városi 
iratok között akadt a kezembe egy tucatnyi levél, amelyeiket 1543. augusztus 
14-e és október 17-e között Komáromból írt egy bizonyos Pozsgay Zsigmond 
a nagyszombati magisztrátusnaik, beszámolván az Esztergom elestétől Fehérvár 
elestéig tartó hadieseményekről. E levelekről kívánok itt beszámolni, abban a 
reményben, hogy általuk valamivel többet tudhatunk meg „elfeledett" hábo
rúink egyik fontos, de alig ismert mozzanatáról. 

Bár az írásokban erre semmiféle utalás nincsen, a helyzet és a körülmények 
egyaránt arra utalnak, Pozsgay nem véletlenül ikerült éppen ekkor Komá
romba. Minden jel szerint Nagyszombat magisztrátusa küldhette ki azzal a 
megbízatással, hogy rendszeresen tájékoztassa megbízóit a hadihelyzet ala
kulásáról. 

Ki volt Pozsgay? Nem sokat tudunk róla. Nagy Iván híres munkájában a 
magyar nemesek között tartja nyilván3, maga Pozsgay viszont itt tárgyalandó 
leveleiben nagyszombati polgárként írja alá magáit. 1543 előtti életéről én nem 
ismerek adatokat, később azonban többször is szerepel forrásainkban. 

1545 januárjában, mint a komáromi naszádosok kapitánya, egy bizonyos 
Jeromos doktor egri kanonok társaságában a budai pasánál járt követségben. 
A kettejük jelentését fölhasználó Takáts Sándor szerint4 ez a páros korábban 
már Ázsiában is járt diplomáciai megbízatással, de hogy ez mikor lett volna, 
ő nem mondja meg, én pedig nem találtam meg a nyomát. Az 1545-ös követség 
alkalmával viszont bizonyos, hogy Budáról tovább mentek Sztambulba: 1544. 
december 28-án kiállított megbízólevelük ugyanis a szultánhoz szólt. Ez év 
nyarán valóban a török fővárosban tárgyalt — I. Ferdinánd nevében — 
Hieronymus Adurno, akit nyugodtan azonosíthatunk „Jeromos doktorral". 
Az ez évi fegyverszünetet azonban végül is ő nem köthette meg, mert közvet
lenül a tárgyalások előtt meghalt. A feladatot végül a helyette sebtében „le
küldött" Nicolaus Siccus és a vele együtt érkező Kaspar Ve'ltwyck császári 
követ végezte el 1545 őszén, Drinápolyban.5 

A következő évből, 1546-ból származó iratok arról tanúskodnak, hogy 
Pozsgay, még mindig mint naszádos kapitány, a török területen működő 
magyar kémhálózat egyik irányítója volt, s a beszerzett adatokat rendszeresen 
továbbította feletteseinek.6 

Az utolsó, Pozsgayra vonatkozó értesülésünk 1549-ből való. Ez év február
jában ismét a budai pasánál járt, ezúttal a helytartó, Várday Pál érsek köve
teként, ahonnan — talán a szultánt keresve — Kis-Ázsia szívébe, a hajdani 

* Acaády: i. m. 244. o.; ill. Csorba Cs.: i. m. 97. o. Istvánffy Miklós egyébként világosan 10-ét 
mond: Nicolai Isthvánfy Pannoni Historiarum de rebus Hungáriáé libri XXXIV. Cooniae Agrip-
pinae, 1622, 266. o. 

3 Nagy Iván: Magyarország családi czimerekkel IX. Bp., 1862. 426. .o 
* Takáts Sándor: Rajzok a török világból, II. Bp., 1915, 247. skk. o. s A megbízólevél: Takáts S.: i. m. 363. o.; A sztambuli tárgyalások lényegéről 1. Török Pál: 

I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai, 1527-1547. Bp., 9301. 94. skk. o. ; de ő csak Adurno-
ról és Veltwyckékről tud, Pozsgay nevét meg sem említi. L. még Bárdossy László: Magyar 
politika a mohácsi vész után. Bp., 1943. 287. skk. o.; Csorba Cs.: i. m. 109. o. tehát téved, ezt a 
fegyverszünetet nem Pozsgayék kötötték. 

* Takáts S. : 1. m. 177. skk. o. 
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Karamán emírségbe ment tovább: 1549. május 26-án már onnan küld haza 
jelentést.7 

Visszatérve 1543-ra: Pozsgay komáromi küldetésének indoka Esztergom 
július 24-én megkezdett ostroma lehetett. Az érseki székhelyet ugyanis a Kis
alföld kapujának tekinthetjük, onnan Győrig, illetve Komáromig egyetlen 
komolyabb erősség sem állott. A nagyszombatiaknak tehát minden okuk meg
volt az aggodalomra. 

Pozsgay Zsigmond uram első jelentése augusztus 14-én kelt, s mindjárt 
annak a szomorú hírnek a megerősítésével kezdődik, hogy Esztergom valóban 
elesett. Sajnos, az esemény pontos ideje körüli félreértés eloszlatásához a szö
veg nem ad fogódzót. Csak annyi bizonyos, hogy a kapituláció már napokkal 
korábban megtörténit: „azt hiszem, már megtudták ennek a szerencsétlen 
esztergomi várnak romlását és föladását" mondja a bevezetőben a levélíró. 
E bejelentés után jönnek a hadjárat mindennapjainak hírei: „Tegnap kiküld-
tünk nyolc lovast a Mátyusfölde felőli Duna-parton, földeríteni, merre tart 
szárazon és vízen az ellenség", ők eddig még nem értek vissza. „Ma pedig 
korán reggel megjöttek az ő hajóik [t.i. a töröké — B.G.], elég kicsiny szám
ban, akikkel közel négy órán át csatáztunk, azután elmentek. Lovasok is jöttek 
a török oldaláról ennek a komáromi várnak a földerítésére, ők is elmentek. 
Vajon ezt fogják itt körülzárni, vagy Fehérvárat, ma még teljesen bizonytalan. 
Lascano úr és Sbadella nagyprépost tegnap ide érkeztek hozzánk; és csoda 
dolgokat mesélnek. De akik torkukkal és szavukkal satöbbi az egekig hatol
nának, tetteikkel és munkálódásukkal a legrosszabbul működtek."8 

E két utóbb említett férfi közül Martin Musica Lascano spanyol zsoldostiszt 
volt és Esztergom várnagya az ostrom idején: ő adta föl a várat. A törökök 
valószínűleg 10-én bocsájtották el őt és lefegyverzett, kifosztott katonáit: Ist-
vánffy szerint áttették őket a Duna balpartjára és a Zsitva torkolatánál értek 
keresztény fegyvertársaik közelébe. Komárom után Pozsonyban bukkan majd 
föl, ahol is tiszttársaival együtt hadbíróság elé ikerült, de végül is fölmentették 
az árulás vádja alól. Agostino Sbardellati esztergomi nagypréposból utóbb váci 
püspök lett, és az 1552-es hadjáratban, a szerencsétlen palásti csatában esik 
majd el.9 

Pozsgay következő levele augusztus 17-i keltezésű. Arról ír: „ . . . a török 
császár szándékát megmagyarázni nem tudom, de táboruk Almás és Neszmély 
alatt egy nagy mérföldnyire a hegyek és a Duna partja között, az összes mezőt 
sátrakkal a szó szoros értelmében kifehérítve, Tata váráig és Gesztesig fekszik. 
A hadat, sőt még a századokat és csapatokat is a mondott helyeken egészen 
a komáromi patakig a szemünkkel látjuk, a hajós legénységgel tegnap és ma is 
harcoltunk a vízen a komáromi vár alatt. Csatát állni ők sem akarnak, mi sem 
merünk. . . Tegnap egy törököt elfogtak a naszádosaink Almásnál, aki el-

' Martinná Georgius Kovachich: Scriptores rerum Hungaricarum minores I. Buda, 1798. 87. o. ; 
hivatkozik rá Nagy l.i i. m. 462. o.; Konya: Takáts S.: i. m. 365. o. 

• Nagyszombat Város Levéltára (Archiv Mesta Trnave), Missiles "Credo enim easdem infelicem 
arcls Strigoniensis ruinám et amissionem iamdiu intellexisse . . . Heri misimus octo équités per 
ripam Danubii a parte Mathywsfelde ad vldendum quorsum tendet hostis terra et aqua . . . Hodie 
tarnen summo mane venere naves eorum aliquo parvo numero cum quibus certatum est horis 
fere IV, poatea ablerunt, venerum et équités a parte Thirca ad videndum castrum hoc Cornaron, 
qui et Ipsl ablerunt. An hoc obsidione circumdabitur vel Alba adhuc omnino incertum est. 

Domini Laskanus et prepositus magnus Sbardella heri venerum ad nos, mira referunt, sed 
qui (salva reverentla) guthure et verbis etc. celos penetrabant in f actis et operibus stercere (?) 
villores functi sunt." 

• Itthuanffy, M. : 1. m. 269. o. ; C$orba C*. : i. m. 97. skk. o. ; Aoâdy I. : i. m. 244. o. es 324. o. 
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mondta, hogy a faltörő ágyúkat hajón leküldték Adonyba, Buda alá, innen 
partra téve Fehérvár felé viszik majd őket, ami onnan 6 mérföldre van. A szul
tán pedig, mielőtt Fehérvár alá rendelne ostromzárat a város megvételére, 
előbb megpróbálkozik Tatával és Komárommal. Azt mondja, ezután minden
kinek az a parancsa, hogy innen a város [Fehérvár — B.G.] felé menjenek 
Csókakő irányából. Ugyanezt mondja egy német pribék is, aki Roggendorff 
úr idején esett fogságba a Gellérthegy alatt. Ez és két másik ifjú harmadnapja 
szöktek meg a töröktől."10 

A leíráshoz alig kell kommentár : a török tábor Esztergom alól a mai Almás
füzitő és a tatai dombok közötti síkságra vonult át. Ma már az eseményekből 
és a török forrásokból tudjuk, hogy ez Tata ostromának előkészítésére szolgált. 
A híradás maga egyébként egybevág a szultáni diván döntéséről is híven 
tudósító török szemtanú, Szinán csausz állításaival, aki szerint augusztus 14-én 
egy reggeli haditanács után a szultáni sátrat Tata, az ágyúkat hajón Buda, a 
flottát, a dunai hajóhadat pedig szintén Tata felé indították. Maga a 
szultán végül 16-ári indult el Esztergomból a Pozsgay által is említett Nesz-
mélyre.14 

A nehéztüzérség lehajózásáról szóló hírnek mérsékelnie kellett volna a komá
romiak félelmét, de, mint látni fogjuk, az elég nehezen oldódott. Az ágyúk 
adonyi kirakodásáról egyébként Pozsgay levelén kívül más forrásunk nem 
tud. Szinán csausz is csaik annyit mond, hogy Buda felé küldték a lövegeket, 
majd többször ecseteli Ibrahim pasa anatóliai beglerbég kínlódását a nehéz 
szállítmánnyal (a Fehérvár ellen vonuló had Csókakő melletti pihenőjéről 
azonban ő is szól).12 

Végül: A szóban forgó német pribék két éve került a törökök közé, Wilhelm 
von Roggendolff Budát ostromló serege ugyanis augusztus 21—22-én szenve
dett katasztrofális vereséget a szultáni „felmentő" sereg előhadától.13 

1543. augusztus 18-án Pozsgay Zsigmondnak újból tollat kellett ragadnia, 
hogy beszámolhasson Tata vesztéről. „A tegnapi napon Tata várát ezek az 
itáliai vitéz uraik egy ágyúlövés nélkül [átadták] . . . a török szultánnak .. . va
lamiféle ruhával vagy aranyforintokikal lekenyerezve adtaik [volna] föl. ök 
tegnap és a mai éjszaka onnan ide jöttek, elnehezült lábakkal és hajadonfőtt 
vonszolódván, nyomorúság és undor volt. Ugyanezen a tegnapi napon kora 
hajnaltól éjszakáig gyakoroltuk a hadimesterséget, reggel a folyón, este pedig 
gyalog és lovon küzdöttünk a Komárommal szembeni túlsó parton Tata felé. 
Elég szerencsénk volt, senki ellenséget el nem engedtünk, néhány sebesült és 

10 „Intentionem Imperátori! Thurcarum explicare nequeo, castra tarnen et universos campos 
infra Almas e Nezmyl In uno magno militari inter montes et Danubij ripam tentorijs strictlssime 
dealbatos usque ad castrum Thatha et Gezthes fere adjacentis. Exercitus preterea coortes et 
turmas in dictis quasi loci» usque ad ripam Cornaron oculis videmus, Cum copijs navalibus heri 
et hodie certatum est in aqua infra arcem Cornaron. Congredi nee ipsi optant nec nos audemus 
eum ( . . . ? ) insidijs sub rupibus positis precavere ( . . . ? ) , et hodie nihil novi. Heri unus Thurca 
apprehensus est per nazadistas nostros ad Aimas, qui refert quod ingénia murifraga demlssa 
sunt navigijs ad Adon infra Budam, illie poste (a) ripe exposita ducentur Albam versus, que 
illinc distat in milliaribus 6. Cesar vero tentabit Thatam et Cornaron antequam sub Alba ordi-
nabuntur propugnacula ad expugnandam urbem. Dicit huic postea ordinatum omnibus versus 
urbem de sub castro Chokakew proficisci. Idem refert et unum pribék alemannus qui tempore 
domini Roggendorff sub monte Sti. Gerardi captus fuerat, hoc idem et all] duo juvenes nudius 
tertijs a Thurcis profugientes . . .** 

» Szinán munkáját közli Thury József: Török történetírók II. Bp., 1896., a kérdéses részlet a 
346. sk. o. 

»' Thury J.: i. m. 350. o. Megerősíti állításait Lutfi pasa (i. m. 34. sk. o.) ; Dselálzáde Musztafa 
viszont augusztus 15-ről beszél, és az ágyukat Budára küldeti (i. m. 249. o.). 13 Veret» Endre: Izabella királyné. Bp. 1901., 171. skk. o. 
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[szerencsés] menekült el az árkon át. Ma valamennyien mi magyarok egyhan
gúlag kijelentettük, tárgyalunk ezzel a Filippo de Tornello gróffal, az olaszok 
parancsnokával, nehogy mint Tata és Esztergom várai, Komárom is elvesszen 
ezek által az olasz vitéz urak által . . . Félek, nehogy Fehérvár is megadja magát, 
minden erősségünk elvesztené reményét."1'1 

Tata bukása és a felgyorsuló események annyira fölizgatták a nagyszom
batiak hírnökét, hogy még ugyanezen a 18-án újabb levelet írt megbízóinak. 
Ebben az üzenetben egy bizonyos Kovács Lőrinc úr szavaira hivatkozva meg
ismétli az előző napi harcokról szóló híreket. Azután visszatért a tatai szé
gyenre. „Tegnap Tata várát oly gyalázatosan adták föl, hogy le sem írhatom, 
•vagy az írás megutáltatná a betűt az olvasóval." Az olasz és német kapitányt 
kijátszották egy aranyozott bíbor köpennyel (kaftánnal?), ők minden nehézség, 
vagy roham, vagy a falak megtöretése nélkül, mintegy anélkül, hogy egyetlen 
ágyúlövés érte volna a falakat, még csak egy trombitálás sem hallatszott", 
megadták magukat. 

A levél ezután megismételi, hogy a török a hadi gépeket Adonyba vitette, 
majd elmondja* a tatai védők megadás utáni viszontagságait. A szultán a komá
romi Füszegtávi tóhoz küldte őket, „ezután megparancsolták nekik — vissza-
vevén tőlük előbb az ajándékokat, azaz az ő aranyos ruháikat —: takarodjatok, 
bestiák, a mocsárba, vagy fejeteket vesszük, ők így sebesen beleugráltak a 
mocsárba. Akiket az erős falak nem védtek meg, az ingoványban mentették 
hitvány életüket, fülüket az ágyúk bömbölése helyett a békák éneke töltötte 
meg. Aki pedig késlekedett a mocsárba futással, annak fejét [és . . .] vették. 
Aki meg elmenekült, annak szégyen és gyalázat hozzánk átjönni. Ezenkívül, 
hogy vajon minket vesznek ostrom alá, vagy Fehérvárral kísérleteznek, bi
zonytalan. A sátraik mind egy ugyanazon helyen a tatai mezőn vannak."15 

Augusztus 18-a csak nem akart elmúlni. Este Pozsgay újabb híreket kapott, s 
szükségét érezte, hogy azokról is tüstént beszámoljon a nagyszombatiaknak. 
Harmadik levelet is írt tehát, amelyben egyrészt megismétli a korábban mon
dottakat Tata gyalázatos feladásáról, majd hozzáteszi: „nagy füstöt láttunk 
Pápa és Győrszentmárton felől, azt hiszem, azokat, akiket a szultán hajón ho
zott Magyarországra, foglyokkal fogja kifizetni." Magában Komáromban még 
mindig nem tudni, megostromolják-e őket, még a foglyok sem tudnak felvilá-

14 „Hesterno die castrum Thatha per nos dominos milites Italos ad manibus imperatoris 
Thurcarum absque unico ictu bombardarum vei ( . . . ? ) saltern propter unam véstem veluti aureis 
florenis contexti traditum est, quos heri et hac nocte traijecre nuis inde, ex gravibus (?) pedibus 
et capitibus denudatis proreíentes, labor et tedium fuit. Ipsa similiter die hesterna a summo 
mane usque ad noctem Martern exercuimus, mane fluviali, ad vesperam vero equestri et pedestri 
usu. In ripa ex opposito Cornaron versus Thatha certatum est, satis lucri obtinuimus qui nihil 
amisimus hostium, abierint quidam et vulnerati et (fasti?) trans fosso. Decrevimus hodie 
tractandos (?) omnes hungari unanimiter cum hoc comité Philippo de Thornello duce Italorum 
ne et Cornaron ut Thatha et Strigohium castra per hos dominos milites italos amittatur. 

Adhuc castra Thurcarum in omnibus campis circum Thata albescent, si ad nos aut ad Albam 
vel Jaurinum sit intenció, ignoro. Timeo ne Alba dedicionem faciat, eoque jam universa fortalicia 
tam desperavere." 15 „Hesterno die castrum Thatha tam pudenter amissus quod non sit ( p e r l . . . is ?) tantum 
scribere, aut scripta tedeat legere lectorem . . . (Capitanei) . . . allusi sunt clavide purpurea auro 
coloratu, qui sine ullo impedimento aut irrupeione aut fractioni murorum uti, ne unus tantum 
tormentorum ictus eos muros attigit, et ne quidem sonitus auditus est." 

edictum postea eis est rehabitis prius ab eis muneribus, hoc est vestibus Ulis aureis; 
ingredimini beštie omnes arundinea hec nam alioqui capitibus plectimini. Qui itaque velociter 
insuluerunt in arundines. Quos muri fortissimi deffendere nequiverint, in paludibus vanarum 
salvarunt vitam, pro mugitu bombarde repleverunt aures canti Bekarum. Qui autem ad insili-
endas arundines tardi fuere, capria simul et capita amiserunt, qui aufugerunt eos tedium et 
vereeundia est nobis traijcere. Preterea si nos circumdent vel Albam tentabunt, incertum est. 
Tentoria omnis eodem loco sunt in campis Thatha." 
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gosítást adni. Nagy a félelem, hogy Fehérvár is elesik. „Ha Komáromot körül
veszik, ki jelenítettük mind a magyarok, inkább itt halunk meg, mint hogy a 
gyors és keskeny Dunán elhajózzunk, ami veszedelmes a vizek sok örvénylése 
miatt.16 

Az első 18-i levélben említett „Tornello grófot" Filippo de Torniellóként 
ismeri történetírásunk, és eredetileg valóban a Komáromba vezényelt olasz 
gyalogság parancsoka volt. Időközben azonban — ha hinni lehet Istvánffy 
nem egészen világos mondatainak — előrelépett a vár kapitányává.17 Tata 
ostromáról Szinán csausz is részletesen tudósít: Esztergomból Uléma béget és 
Mohammed kánt előreküldték a vár elfoglalására, az őrség azonban a 17-én 
odaérkező szultánnak adta meg magát, de az átvételt megint csak Uléma bég 
végzi, és ugyanő kíséri az elvonulókat — mindössze 154 férfit és három nőt [?] 
— Komáromig. Később Szinán azt is elmondja, hogy Uléma a szultán parancsa 
ellenére rabokat és zsákmányt szedett az elvonulóktól — s így megerősíti 
Pozsgay leveleinek idevágó részleteit. Igaz, hogy a kifosztáshoz „mellékelt" 
megalázás mélységét csak ez utóbbi írásaiból ismerhetjük meg.18 

Istvánffy Miklósnak köszönhetően tudjuk továbbá, hogy a komáromiak fel
háborodása nem volt következmény nélküli: Torniello parancsnok Annibale 
Tasso volt tatai várkapitányt lefejeztette, tiszttársait pedig Bécsbe küldette, 
ahol — Lascanóhoz és Salamancához hasonlóan — Ferdinánd király perbe 
fogatta őket.19 

Végül a pápa—győrszentmártoni török portyáról és a dunai ütközetről. Szi
nán csausz a „Tata felé" indított hajóhadat ütközteti meg — valamikor au
gusztus 14-e után — az eredetileg Esztergom megsegítésére küldött, de végül 
Komáromban rekedt 95 császári naszáddal.20 Pozsgay nyilván erről az össze
csapásról beszél. 

A Pápa környékéig érő török rablóvállalkozáshoz pedig valószínűleg Mar-
tonfalvay Imre deák jó évtizeddel későbbi visszaemlékezései adnak további 
adatokat. Szerinte Esztergom bevétele után Mehmed bég egy portyázó alaku
lattal elpusztította a Rábaközt, tehát — ha ránézünk a térképre — Pápa mögé 
került. Szinán csausz pedig arról tudósít, hogy Tata feladása után, tehát kb. 
augusztus 17-én egy 5000 fős tatár különítmény nagyobb portyára indult, s 
parancsnokuk 15 000 fogolyról szóló győzelmi jelentése augusztus 22-én érke
zett meg a divánba. A Pozsgay által 18-án látott tüzek nyilván ennek a vállal
kozásnak lehettek a jelzői.21 

Az egy napi sok levelet a jelek szerint hatnapos szünet követte, mert Pozsgay 
uram augusztus 24-i levelét azzal kezdi: „harmadnapja jött hozzánk két görög 

w „ . . . (Thatam) . . . domini itali milites non ad ictus bombardarum sed ad verba tantummodo 
pro clavide tradiderunt . . . Magnós fumos videmus versus Papa et Geryzenthmarton, credo 
illas quas (navi Hungáriáé?) eduxit Caesar captivis remunerabi t . . . Si Cornaron circumdabitur, 
decrevimus omnes Hungari hie magis mori quam in velociori decursu et angustiori Histrio 
navigandus, quod est pericfulosum propter multos tremos liquorum." 

« istvánffy: i. m. a 270. lapon mondja. hot?y Torniellót a győri táborból küldte ki I. Ferdinánd 
király olasz katonákkal Komárom védelmére (cum Italis ad tuendam Comaromium). A 266. la
pon viszont egyértelműen -Komárom védőjeként emlékezik meg róla : „ . . . (Comaromium) . . . 
quod in insula Danubii situm, a Philippo Torniello cum légioné Italica custodiebatur". Mind
ebből a győri tábor említése is homályos, ott ugyanis csak szeptember második felében áll majd 
össze jelentősebb haderő (1. lentebb). 

« Thury J.: i. m. 347. ill. 360. sk. o. A török forrás csak kivonatolja az ő történetét (Lutfi-
i. m. 34. o. és Dselálzáde Musztafa, i. m. 246. o. 

« istvánffy M. : i. m. 266. o. ; v. ö. még Csorba Cs. : i. m. 97. o. 
» Thury J. : i. m. 347. o. 
« Martonfalvay Imre deák emlékirata. (Kiadja: Szabó Károly és Szopori Nagy Imre) Bp., 

1881. (MHH-S XXXI). 146. o.; ill. Thury J.: i. m. 351. o. 
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szökevény úgy délután háromkor, azután kevéssel később egy német, aki 
Katzianer úr szerencsétlen hadjáratakor esett fogságba." Este hét órakor megint 
jött hét-nyolc ember, akiket egy, Esztergomnál fogságba esett olasz tizedes 
[decurio Italus] vezetett, „hogy rnagától vagy kényszerből maradt ott, nem 
tudom". A tizedes magával hozta a Katzianer-hadjáratban elfogott édestestvérét 
is. Ez a két ember lóról szállva csónakon átjött, a többiek visszafordultak a 
török tábor felé, a két szökevény szerint ők is szökevények voltaik, és csak 
őket kísérték el, hogy biztonságban legyenek. „Hogy kell ezt érteni, nem tu
dom" vallja be itt a levélíró. 

Heggel korán megint jöttek négyen, közöttük két szépen öltözött olasz. Mind 
azt mondják, a beglerbég vasárnap előreindult Fehérvár felé, a szután pedig 
„ahogy mindannyian láttuk, tegnap tábort bontott és utána vonult". 

Esztergomot a török erősíti, az „arohiteotus" Mehmed pasa. „Tatát lerombol
ták és a falakat széthányva mondják". Esztergom építésére három szandzsákot 
hagytak hátra. Tata lerombolására 800 embert.22 

Az 1541-ben, vagy korábban fogságba esett német és olasz zsoldosok vissza-
szökdösése, úgy látszik, szinte járványszerűvé vált és a jelek szerint komoly 
fejfájást okozott a keresztényeknek: a bizalom semmi esetre sem tengett túl 
irántuk. Ami a Katzianer-féle hadjáratot illeti, ez nyilván az 15374>en 
indított, s országra szóló vereséggel végződött ún. eszéki hadjárattal azonos, 
tehát a szóban forgó olasz már hat esztendeje volt a törököknél.23 

Mehmed pasa esztergomi építkezése közismert dolog. Tata azonnali lerombo
lásáról pedig Szinán csausz is, Istvánffy is tudósít.24 Végül a török főseregnek 
a Tata előtti táborból Fehérvár ellen való indulását e levél értelmében augusz
tus 23-ra kellene kelteznünk. Ez viszont ellentmond török forrásainknak. Szinán 
csausz egyértelműen állítja, hogy Uléma pasa előőrsei már augusztus 20-án 
Fehérvár alá érkeztek, s azonnal harcba bocsájtkoztak a védők lovasságával. 
A szultán érkezését augusztus 21-re teszi.25 Egy biztos: Pozsgayék csakis az 
utóvéd elvonulását figyelhették meg 23-án, tévedését nyilván a kihallgatott 
szökevények pontatlan értesülései magyarázzák. 

Az egyre hevesebbé váló székesfehérvári ostrom híreiről legelébbről meg
figyelőnk szeptember 3-i levele maradt ránk. Mint az elején elmondja, előző 
nap három lovas és egy gyalogos „transfugus", tehát szökevény érkezett, akik 
elmondták, hogy szerdán, János fejevétele napján (augusztus 29.) két általános 
roham volt a külváros ellen, pénteken (31-én) pedig egy, „de semmi eredményt 
nem hoztak, csak sok janicsár és más mohamedán elestét. Az ostromlóknak 
fogytán van a lőporuk, Mehmed pasa küldött végül 100 hordócskával." Más 
szemtanúk — tizedet behozó parasztok, úgy mint Bátorlkeszi, Köbölkút és Madari 
bírái — hozták a hírt, hogy Mehmed pasa lőporkészítéshez faszenet rendelt a 
Garam mindkét partján levő falvaktól. Azután jött a fehérvári török táborból 
egy német és egy rác, ez utóbbi Tatán esett fogságba, miután sebesültként 
társai otthagyták, ö k megismételték a szökevények híreit: a fehérváriak ke
ményen harcolnak, a külvárost mindeddig meg tudták védeni, sok török elesett. 
Az ostromlók Esztergomból kaptak puskaport, 100 teve hozta. A rác mindehhez 

33 „Venerunt nudius tertius duo transfuge greci circa horam tertiam postmeridianam, et 
iterum paulo post germanus unus in expedicions iníelici ipsius domini Chachianer capta . . . si 
sponte an coacte Ulis detentus, ignoro." 23 Acsády 1.: i. m. 120. sk. o. ; Magyarország hadtörténete, i. m. 171. o. 

» Thury J. ; i. m. 348. sk. o. ; Istvánffy M. : i. m. 266. o. 
» Thury J.: i. m. 847. o. 
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még hozzátette: bár nem tud jól tőrökül, úgy véli, a szultáni had vissza fog 
vonulni, Budánál már hidat is verettek a Dunán. Meglehet, Várad ellen indul, 
bár Egert és Diósgyőrt is emlegetik. A táborban egyébként oťt varrnak Izabella 
királyné követéi, akiknek a szemére vetették, miért nem küldtek élelmet és 
segédcsapatokat.28 

E részletek közül az erdélyi követ jelenléte tűnik újdonságnak — s az a pa
nasz meglepőnek, hogy Izabella nem küldött élelmiszert, hiszen Erdélyben 
már a nyár elején nagyban folyt a töröknek szánt élelem és ajándék gyűjtése.27 

Meglehet, a keleti Magyarország urai már ekkor alkalmazták a török utasí
tások késedelmes végrehajtásának szabotázs-gyanús elvét, azaz a begyűjtött 
élelem még valahol úton lehetett. 

Az augusztus 29-i rohamok hírében csak az ismétlődés újdonság: Szinán 
csausz híven és részletesen beszámol egy rosszul előkészített és féloldalas tá
madásról e napon. Meglehet, az ő szemérmes mondatai, melyek szerint Mo
hammed pasa szárnya felől senki sem támogatta a Rusztem pasa szárnya felől 
megindított akciót — egy rosszul összehangolt, s így két részre szakadt roha
mot rejtenek.28 

Szinán elbeszélésében egyébként két olyan, komáromi vonatkozású esemény 
is van, amelyek Pozsgay általunk ismert leveleiben nem kerülnek említésre. 
Egy Bécsből szökött pribék azt jelentette a szultánnak, hogy a török érők 
Fehérvár alá vonulása után, tehát valamikor 23—24-én, 5000 keresztény lovas 
portyázott volna Komárom és Tata között. Jahja-pasa-oglu Mehmed pasa, 
Esztergom parancsnoka pedig 26-án azt jelentette a felséges padisahnak, hogy 
800 lovast küldött ki Tata és Komárom környékére, felderíteni, van-e ott el
lenség, de azok senkivel sem találkoztak.29 

Két nappal e levél után, szeptember 5-én azt a „legnagyobb és legsiralma
sabb" hírt közli Pozsgay uram Nagyszombat városával, hogy „Fehérvár el
esett." Vasárnap [tehát szeptember 2-án — B.G.] „kora reggel, fáradt felhő alatt 
mindkét elővárosát elvesztette, minden jelesebb katonája elpusztult, akik 
pedig nem estek el a rohamok alatt, a kapu előtti sövénynél a legmagasabb 
ponton teríttettek le. Itt esett el maga Varkocs is. Az egyik polgár ugyanis, 
akinek ez a mondott kapu vagy sövény volt a kijelölt őrhelye, megrettenvén, 
este későn a városba menekült, kizárva mindenkit, akik elvesztek, kevesek 
kivételével: egyeseket, akik ennek a sövénynek a résein lopóztak át és a város 
vízzel teli árkát átúszva a városfalakhoz tapadtak, később kötelekkel húzták 
fel a falakra. 

A várost elhagyta a reménység, s a katonaságot elveszítvén, ekkora vérontás 
láttán mindenki reményét veszítette, és a várost ugyanazon a napon ebéd [pran-
dium] után az ellenség kezébe adták. Azok a katonák, akik megmaradtak, mind
annyian fegyverüktől megfosztva szabadon elmehettek, hogy a polgárokkal mit 
tett az ellenség, nem tudom." 

Az értesülés nagyon friss lehetett, ez erősen érződik a zaklatott fogalma
záson. Pedig volt még baljós jelentenivaló ezen kívül is. Ismert dologként hivat-

* Pozsgay Za. szept. 3-i levele, Archív Mesta Trnave, Missiles. 
*» Veres» Endre: i. m. 252. o. 
» Thury J.: i. m. 353. sk. o.; A Magyarország hadtörténete, 1. m. 175. lapon olvasható dátum, 

mely szerint maga a város ostroma is csak ezen a 29-én kezdődött volna, nyilvánvaló elírás, 
vagy tévedés. 

» Thury J.: i. m. 352. sk. o. 
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kőzik Pozsgay „Zsirotlnszki nagyságos úr" vereségére. A helyszínt nem mondja 
meg, csak azt közli, a vereség nem volt annyira súlyos, mint először mondták, 
csak 60—70 katona esett el, igaz, köztük volt Kápolnay Ferenc is. A levél vége 
ismét a fehérváriakkal foglalkozik: „összesen 30 katona maradt életben, őket 
Győrben helyezték el, egy ikapitány hozzánk jött és azt mondta, az ellenség 
császári minket komáromiakat fog meglátogatni, mások viszont azt mondják, 
Buda felé fog menni."30 

Ez a levél jórészt megerősíti mindazt, amit Fehérvár elestéről Szinán csausz 
és Isitvánffy Miklós leírása alapján eddig is tudtuk. Az időpontok körül zavart 
okozott, hogy Acsády Ignác elnézett egy napot, és hibásan szeptember l-re 
korrigálta Szinán csauszt, alki egyértelműen 2-át adja meg Vankocs eleste nap
jának. Pozsgay viszont világosan vasárnapról beszél, az pedig 1543-ban szep
tember 2-ára esett. Szinán egyébként — ellentétben a Fehérvárra befutott, a 
jelek szerint pontatlan hírekkel — azt is világosan mondja, hogy magát a vá
rost csak 3-án, hétfőn adták föl a bennrekedt polgárok.31 

Istvánffy segítségével magyarázható meg viszont, mit ért Pozsgay azon a 
sövényen (crates), ami előtt Vankocs György várkapitány elesett: Latin szöve
gében is magyarul „sorompóról" szól, azaz a belső városkapu elé emelt tor
laszról van szó.32 

„Zsirotinszki uram", azaz Karol Zerotin udvari szolgálatban álló lovastiszt 
ismert szereplője volt a kor magyarországi katonaéletének. Nyolc évvel később 
pl. részt fog venni Castaldo és Nádasdy Tamás 1551-es erdélyi bevonulásában, 
majd a Lippa környéki harcokban. 

A szóban forgó csetepatét egyébként Istvánffy Miklós is ismerteti, de ő 
Zerotint meg sem említi, Kápolnay Ferencnek tulajdonítva a szerinte a Sió 
mellett bekövetkezett vereséget, s szinte kizárólag az ő haláláról ír részlete
sebben. Szinán csausz pedig — szintén meglepő részletességgel számolva be a 
valójában jelentéktelen összecsapásról — úgy meséli el a történeteket, hogy 
Rusztem pasa Malkocs béget kiküldte egy a környéken portyázó huszárcsapat 
ellen, akiknek vezetője „Kápónai Firentsze" volt. Az ütközetet ő is Istvánffy-
hoz hasonlóan mondja el (a törökök csapdába csalták a kb. 700 lovast), de aztán 
hozzáteszi: a foglyul ejtett kb. 50 embert később a szultán sátora előtt ki
végezték. Mind Istvánffynál, mind Szinánnál valahová a fehérvári ostrom vé
gére helyeződik az esemény — tehát kb. ugyanakkorra, amikorra Pozsgay le
vele alapján, immár pontosabban tehetjük. (Szeptember első napjai).33 

• „(Alba Regia) Die dominico summo mane sub nube defissa utroque suburbio est privata, 
universis militibus cesis qui pociores erant, qui enim in insultibus non ceciderant, apud cratem 
anteportanam in Universum ad cumulum altissimum prostrati sunt, ubi cecidit et ipse Varkos, 
cum civis quidam qui ipsam portám vei cratem in (proprietate? procimitate?) habebat apposita 
perterritus sera in civitatem profugit, exclusis omnibus qui periere, exceptis paucissimis qui 
per foraminam ipsius cratis irrepuere et in vallum civitatis aque plenum transnatantes muro 
civitatis adheserunt et postea ad moenia attract! sunt . . . Desperata itaque civitas militibus 
destituti universis, tanti perspecta sanguinis effusione desperarunt at civitatem eodem die 
peracto prandio in manum hostium dediderunt. Milites omnes qui superstites manserant privatl 
armis libère demissi sunt, civibus quid hostis facturus sit ignoro . . . 

Prefati albenses omnes interierunt exceptis trigintis tantummodo qui Jaurinum applicuerunt. 
Capitaneorum unus ad nos venit et refert Cesarem inimicum nos Comaronienses visitandum, 
all] vero dicunt eum Budam versus iturum." 

" Thury J.: I. m. 356. sk. o.; Istvánffy M.: i. m. 268. sk. o. A Magyarország hadtörténete 
I. kötetében (175. o.) található szeptember 14-i dátum mindenképpen téves. 

» Istvánffy M. : i. h. 
» Istvánffy M.: i. m. 271. o.; Thury J.: i. m. 262. sk. o. Karol Zerotinról: Barta Gábor: 

Vajon kié az ország? Bp., 1988. 77. o. és passim. 
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A következő levél szeptember 10-i keltezésű, s ebben már jóformán csak a 
török terveiről szóló híresztelések olvashatók. Az esztergomi Mehmed pasa egy 
Fehérvárott tartott tanácskozás után tegnap visszament volna Esztergomba; 
Léva vára összes tartozékait elpusztították volna — kezdődik a hírcsokor. 
A szultán még Fehérvárott van (ez legalább biztos), de nem tudni, hova készül, 
úgy hírlik, hogy övár—Győr—Komárom felé tervez hadmozdulatot, majd utána 
Visegrád elfoglalását. Végül a Dunán átkelve Egert ostromolta meg és más 
„erdélyi" erősségeket. 

A legkonkrétabb hír, hogy őfelségétől [azaz I. Ferdinándtól] Znaimból ide
érkezett „Otto de Deska" (magyarán Otto von Dieschkau) hozott végre két 
havi zsoldot, és a reményt, hogy — mint mondta — a király nem sokára 100 000 
emberrel jön majd Esztergom visszafoglalására. 

A szomorú valóság közben az volt, hogy a komáromi portyázok ráütöttek az 
Esztergommal szemben fekvő Rakatra (Pánkány régi neve), de semmit sem tud
tak elérni. A Duna túlsó partjára török csapat érkezett, nem tudni, csatázni 
akarnak-e, vagy csak tábort verni, de „a várból kiküldött portyázókat (pillulas) 
zokon vették.34 

Hogy Ferdinánd király, aki a török által begyűjtött hírek szerint Linzbe 
menekült, a valóságban Prágába tartott némi segítséget szerezni, valóban sze
retett volna nagy ellentámadásba fogni, az bizonyos, de a valóságban ekkor 
gyakorlatilag még nem volt hadserege. A kor jeles, a budai harcokban sok ér
demet szerzett katonája, Otto von Dieschkau tehát legföljebb a királyi udvar 
hiábavaló tervezgetéseiről hozhatott jóhiszemű, de hamis híreket. A komáro
miak kakati portyájáról ez az egyetlen hírünk. A túlparton felbukkant törökök 
valószínűleg Uléma bég seregéhez tartoztak, ez utóbbit ugyanis szeptember 5-e 
körül küldte ki a szultán Ungnád János Győrnél jelentkezett 8000-es 
hadának felderítésére (és nyilván elűzésére).35 

A szállongó hírekkel kapcsolatban még azt érdemes megkérdezni, hogyan 
vehették komolyan az 5 nagy vár, majd az „erdélyi" határvidék elfoglalásának 
tervéről szóló híreket szeptember derekán. Egy ilyen hadjárathoz ugyanis több 
hónapnyi idő kellett volna, annyi pedig az október végén hadjáratait rendre 
befejező törököknek már nem volt. 

A kilencedik levél újabb négy nappal később: szeptember 14-én azután végre 
pontot tett a félelmetes híresztelésekre. Mint ekkorra kiderült, a szultán végül 
is hazaindul: Fehérvárról Budára megy, ahol már 3 híd várja, hírek szerint 
Pétervárad felé távozik az országból. Fehérvár kapitánya Ahmed bég lett, az 
Esztergomban és Budán is parancsnokoló Mehmed bég unokatestvére (fráter 
uterinus). A környék nyugalma nem állit helyre, „tegnap reggel a Sokorót és 
Szentmárton mezővárost török és tatár portyázok feldúlták, a tüzet szemünkkel 
is láttuk, és menekülőktől is hallottuk a történteket." A támadókat a Győr 
felől Sokoró irányába portyára induló Bakics Péter próbálta elverni a hely
színről.36 

Ennek a levélnek legfőbb érdekessége, hogy általa pontosítani lehet egy sor 
kisebb dunántúli hadieseményt. Uléma pasa csapatai, mint Szinán csausz 
mondja, Győrnél nem találtak ellenséget, ezért előőrsöket küldtek ki az „Akszu" 

M „Tarnen pillulas ab arcé missas egreferunt." 
«* Dieschkauról 1. Veresg £.: i. m. 115. skk. o.; Uléma bégről: Thury J.: 1. m. 362. sk. o. M Archiv Mesta Trnave, Missiles. A levél igen elmosódott, vége szinte olvashatatlan. 
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folyón túlra. Uléma e"hadmenetéről Martonfalvay Imre is tudósít, helyretéve 
egyben a török források néhány tévedését. Martonfalvay elmondja, hogy Uléma 
béget Fehérvár bukása után Pápa ellen küldte el a szultán — ami annyiban 
igaz, hogy a bégnek Ungnád János hadát kellett fölkutatnia, de, minit ez a deák 
írásából kiderül, Ungnád nem Győrben, hanem éppen Pápán állomásozott ekkor 
némi német hadakkal, és néhány magyar bandériummal. A török-tatár lovas
ság közeledtére Ungnád egész seregével megfutott a városból, állítólag egészen 
a (Celldömölk és Sárvár közötti) Sitkéig. Martonfalvay, akit éppen a török 
veszély miatt nem sokkal korábban nevezett ki pápai tiszttartóvá Török Bá-
lintné Pemf flinger Kata, az úrnője és saját maga pénzén felfogadott pár száz lo
vassal és gyalogossal maradt a mezővárosban, melynek lakossága minden rá
beszélés ellenére végül szintén szétfutott. A deák (mégis az ellenállás mellett 
döntött, és kisebb csetepaték, valamint néhány ágyúlövés árán végül elriasz
totta az ellenséget. (Itt kell említenem, hogy eszerint téves az az Acsády óta 
közkeletű leírás, rnely szerint parasztok védték meg Pápát : ők csak a korábbi 
hevenyészett erődítési munkákban vettek részt.37 

Uléma nyilván azért nem vállalkozott ostromra, mert nem ez volt a feladata : 
szeptember 14-én már vissza is érkezett a fehérvári táborba. Hadosztálya 
ugyanakkor már korábban, valószínűleg éppen Pápa alatt, kettéoszlott. Marton
falvay elmondja, a tatárok Pápa alól továbbmentek a Kemenesaljára, s azt 
dúlták fel (Szinán „Akszu" folyója ezek szerint valószínűleg a Marcal.) 

Ennek a tatár különítménynek a további sorsáról szól minden jel szerint egy 
harmadik forrásunk: Istvánffy Miklós, ö írja, hogy kb. a fehérvári ostrom 
vége felé (vagy utána) egy tatár rablócsapat ellenében a győri táborból Zrínyi 
Miklós, Báthory András, Werbőczy Imre, a két Horváth Bertalan, Katies Miklós 
és Bakics Péter indult a támadók ellen. Útközben csatlakozott hozzájuk Rátkai 
Pál, Pápa várának prefektusa. Az egyesült erőknek végül Somló mellett sike
rült utolérnie és szétvernie a pusztító, rabokat szedő ihadat. 

Somló vára igen közel van a Martonfalvay által megnevezett Kemenesaljához. 
Mégis, Istvánffy történetében az időzítés pontatlannak tűnik: a győri tábor 
csak valamikor szeptember .második felében állt föd, onnan tehát szeptember 
derekán még nem küldhettek ki huszár-osztagokat. Valószínűbb, hogy Ungnád 
seregének magyar bandériumairól van szó, akikhez valóban „menet közben" 
csatlakozhattak egyrészt Martonfalvay lovasai Rátkai vezetésével, másrészt 
Bakics Péter ihuszárai, akik — emlékezzünk Pozsgay levelére — Győr felől 
siettek a fenyegetett falvak védelmére. Ezek szerint a somlói ütközet vala
mikor szeptember 16—17-e körül zajlott le.38 

Előző íráshoz képest négy nappal későbbi az utolsó előtti, szeptember 18-i 
Pozsgay-levél. A f ontosabb hírek már fogyatkoznak : a szultánról most már 
biztosan tudni, hogy az előző nap végre valóban elindult Fehérvárról Buda felé 
— táborával együtt. A „hegyekből" (ex montibus — talán a Pilis?) megjött 
„egy haramiánk, Rácz György", és jelenti, hogy a (nyilván budai) -híd már 
készen van, a királynét pedig — t i . Izabellát — 1000 lovassal Szentfalvára 
várják, ahol a szultánnal kellene találkoznia. A török had — ismétlődik végül 
a korábbi jelentés — Bécs megyén át Pétervárad felé készül.39 

37 Martonfalvay ; i. m. 147. o. ; Thury J. : i. m. 362. sk. o. ; Acsády I. : i. m. 244. o. 
3» Istvánffy M. : i. m. 270. o. 39 Archiv Mesta Trnave, Missiles. „Nunc venit unus haramia noster Oeorgius Racz ex montibus." 
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A levélhez legfeljebb annyi megjegyzést fűzhetünk, hogy Izabella királyné 
ekkori pesti utazásáról, egyelőre, semmilyen más forrás nem tud, s így való
színűleg álhímek kell vélnünk a kérdéses mondatokat. Maga a szultán pedig 
valóban a szeptember 15. utáni napokban bontott tábort Fehérvárott.40 

Pozsgay Zsigmond ezután majdnem egy hónapig nem írt Nagyszombatba, 
(vagy ekkori levelei nem maradtak ránk). Október 17-én azután elküldi álta
lunk ismert utolsó levelét, amelyik valóban le is zárja e két mozgalmas hónap 
eseményeit. Először is arról hallunk, hogy a királyi helytartó reggel, hajnal 
előtt négy órakor elutazott Komáromból. Maga Pozsgay vasárnap, tehát október 
14-én este Pozsonyba ment, egy bizonyos Tharnóczy nevezetű úrral együtt. 
Egy török hírvivőt kísértek onnan vissza Komáromba, ugyanazon az úton, 
melyen mentek. A törököt „tegnap", tehát 16-án kedden reggel hajón indí
tották tovább Esztergom felé. Bár nem volt követ (legátus), és fogalma sem 
volt róla, mit tartalmazott az általa vitt levél, 100 arany jutalmat kapott. 

Komáromban magában pedig az volt az újság, hogy Filippo Torniello olasz 
zsoldosaival együtt távozni készült, a várbeliek úgy tudtáik, egyelőre senki 
nem jön a helyére. Hír szerint „talán Ungnád uram jön majd rövid időre, ha 
el tudja rendezni dolgait".41 

Az e levélben szereplő helytartó Várady Pál esztergomi érsek volt, aki 1542 
utolsó napjaiban lépett a lemondott Thurzó Elek helyére. A török futár (tabeüio) 
útjáról nincs más értesülésünk. Fegyverszüneti tárgyalások megindultáról sincs 
hírünk, bár a busás jutalom erre engedne következtetni. Meglehet, a török 
valóban elhitte, amit az esztergomi Mehmed pasa ill. az Uléma bég által szep
tember közepén ejtett „nyelvek" jelentettek nekik: t.i. hogy Ferdinánd király 
megalázkodva békét fog kérni a fenséges padisahtól.42 Ennek kipuhatolására 
érdemes volt hírvivőt küldeni az ellenséghez. 

Ami pedig a komáromi őrségváltást illeti: sem erről, sem Ungnád János 
esetleges itteni szerepléséről nincs egyelőre adat a kezemben. 

összegzésképpen talán érdemes kronológiai rendbe szedni azokat az esemé
nyeket, amelyeket Pozsgay Zsigmond levelei segítségével az eddigieknél pon
tosabban köthetünk időponthoz. 
1543. augusztus 9. v. 10. : Esztergom elesik; 

augusztus 13.: a (komáromiak felderítő portyája Kakát (Párkány) 
felé; 

augusztus 14. : reggeli vízi ütközet az Esztergom felől fölhajózó 
török flottilla előőrsével Komárom alatt ; 
a Komárommal szembeni Duna-jobbparton török 
felderítők jelennek meg ; 
Lascano és Sbardellati Esztergomból menekülvén 
Komáromba érkezik; 
a török hadak megkezdik elvonulásukat Esztergom 
alól, a tüzérséget hajón Adony felé szállítják; 

*• Izabelláról 1. Veress E. : i. m. 252. o. ill. Thury J. : i. m. 363. o. 
« Archiv Mesta Trnave, Missiles. 
« Thury J.: i. in. »63. o. 
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augusztus 13.: 

augusztus 16.: 

augusztus 17.: 

augusztus 18.: 

augusztus 19.: 
augusztus 20.: 

augusztus 21.: 
augusztus 23.: 

augusztus 24. : 

augusztus 26.: 

augusztus 29.: 

augusztus 31.: 
szeptember 1. ?: 

szeptember 2. : 

szeptember 3. : 

szeptember 5. ? : 

Emin tatár „szultán" csapataival portyára indul 
Győr irányába ; 
a szultán Neszmelyen üti föl sátrát, hadai a Duna-
joíbbparton Almásfüzitőtől Tatáig húzódó táborban 
állnak ; 
újabb vízi ütközetek Komárom alatt immár a török 
flotta zömével ; 
reggel: további vízi ütközet Komáromnál; 
nap közben: Tatát védői harc nélkül föladják, az 
elbocsájtott foglyokat a kíséretüket biztosító Ulé
ma bég kifosztja; 
délután: összecsapások a komáromi Duna-jobb
parton töröik felderítők és magyar portyázok kö
zött; 
a tatai menekültek Komáromba érkeznek; 
Emin tatárjai Győrszentmárton és a sokorói dom
bok vidékét dúlják; 
a török hozzákezd Tata lerombolásához; 
a török előhad elindul Tatáról Fehérvár felé; 
Uléma bég a török előhaddal elkezdi Székesfehér
vár körülzárását ; kisebb összecsapások a védőkikel ; 
I. Szulejmán szultán megérkezik Fehérvár alá; 
a neszmélyi tábort elhagyják az utolsó török csa
patok is ; 
egy török lovasosztag portyája Tata-Komárom 
irányába ; 
Mehmed esztergomi pasa felderítőket küld Komá
rom felé; 
az első (esetleg kettős) török roham Székesfehérvár 
ellen ; 
újabb, kisebb török roham Fehérvár ellen; 
Karol Zerotinski portyázó lovasosztagát Malkocs 
bég a Sió mellett kelepcébe osalja, az ütközetben 
elesik Kápolnay Ferenc; 
meglepetésszerű hajnali rohammal a török elfog
lalja Székesfehérvár két elővárosát, a visszavonuló 
védők előtt a városkaput bezárják, így Varkocs 
György kapitánnyal együtt mind elesnek; 
Székesfehérvárt a polgárság megadja a szultán
nak; 
Uléma béget török-tatár hadakkal Győr felé in
dítja a szultán ; 
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szeptember 7. ?: 
szeptember 9. ? : 

szeptember 12.: 

szeptember 13. 
és u t á n a : 

szeptember 14. 
szeptember 15. 
és u t ána : 

szeptember 17. 

október 14. : 

október 15. ?: 

október 16.: 

az esztergomi törökök rabló portyája Léva körül; 
komáromi portyázok r a j t aü tnek Kaka ton ; Uléma 
bég serege, vagy annak egy osztaga Komárommal 
szemben táborozik ; 

Uléma bég tö rök- ta tá r különí tménye Győrtől visz-
szafordulva Pápa alá érkezik, ahonnan Ungnád 
János német és magya r katonasága, ma jd a mező
városi polgárság is elmenekül . A vára t azonban 
Martonfalvay Imre deák megvédi, mire fel Uléma 
bég hada kettéoszolva továbbvonul ; 

Uléma bég fölégeti Győrszentmártont és a sokorói 
dombok falvait ; 
az Ulémától elvált t a t á r lovasság a Marcalon át
kelve a Kemenesal já t dúl ja; 

Uléma bég visszaérkezik a fehérvári t áborba ; 

több magyar úr egyesült bandér iuma Somlónál 
(Veszprém m.) utoléri és szétveri a Kemenesaljáról 
visszavonuló ta tá roka t ; 

a szultán Székesfehérvárról Buda felé indul ; 

Pozsgay Zsigmond Pozsonyban van, egy török hír
nök kísérőjeként; 

Várday Pál érsek, helytar tó Komáromba látogat; 

Várday helytar tó Komáromból Pozsonyba utazik, 
Pozsgay Zsigmond Pozsonyból Komáromba kíséri 
a török hírvivőt, aki e napon továbbindul Eszter
gom felé. 

Gábor Barta 

CONRTIBUTIONS TO THE HISTORY OF THE 
TURKISH CAMPAIGN OF 1543 

Summary 

The history of the consecutive Turkish campaigns on the territory of Hungary 
is not uncovered equally. The 1543 campaign of Sulayman I, as a part of the longest 
war period (1521—1547) belongs to the less known ones. The strategical aim of this 
campaign was to cover the foreground of Buda, the former Hungarian capital, fallen 
into Turkish hands two years before. This operation ended with enormous Turkish 
success but, as far as the events are concerned, there were very few documents 
known. However some years ago I did researches in the Nagyszombat Town Archives 
and I have found a number of letters of a certain Zsigmond Pozsgay, magistrate of the 
town who informed his principals from Komárom between August and September 1543. 
With the use of these letters this study is to enlighten the military and political 
background of the aforementioned events. 
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Gábor Barta 

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE LA CAMPAGNE TURQUE DE 1543 

Résumé 

L'historiographie hongroise n'a pas découvert l'histoire des guerres turques se 
succédant sur le territoire de Hongrie jusqu'à la même profondeur. La campagne de 
Soliman Ier en 1543, vers la fin de la plus longue période gurrière (1521—1547), 
appartient par exemple aux campagnes presque oubliées, ou très peu connues au 
moins. Le but stratégique de cette campagne-ci était d'assurer les avancées de Buda, 
prise deux ans auparavant. Jusqu'à présent, nous connaissions très peu de sources sur 
l'histoire de cette campagne, réussie du point de vue turc. Mais il y a quelque 
années, aux archives de Nagyszombat, j 'ai trouvé les lettres d'un certain Zsigmond 
Pozsgay, magistrat de la commune de Nagyszombat, datées de Komárom entre les 
mois d'août et d'octobre de 1543; c'est dans le miroir de ces lettres-ci que mon essai 
prétend mieux présenter les dessous militaires-politiques des événements. 

Gábor Barta 

ANGABEN ZUR GESCHICHTE DES TÜRKENKRIEGES VON 1543 

RESÜMEE 

Die Geschichte der aufeinanderfolgenden Türkenkriege im Gebiet Ungarns 
wurde von der ungarischen Historiographie mit unterschiedlicher Ausführlichkeit 
erforscht. Zu den beinahe vergessenen oder kaum bekannten Kriegszügen gehört der 
Kriegszugdes Sultans Suleiman I. von 1542, am Ende der längsten Kriegsphase (1521— 
1547). Das strategische Ziel dieses Kriegszuges bildete die Sicherung des Vorraumes 
der bereits vor zwei Jahren eroberten Burg Buda. Über die Geschichte dieses- vom 
Gesichtspunkt der Osmanen aus sehr erfolgreichen- Kriegszuges standen und bisher 
nur spärliche Quellen zur Verfügung. Vor einigen Jahren stieß jedoch der Autor 
vorliegenden Aufsatzes im Archiv von Tyrnau auf die zwischen August und Okto
ber 1543 in Komorn verfaßten Briefe des Tyrnauer Magistrats, Zsigmond Pozsgay. 
In Kenntnis dieser Briefe soll jetzt der Kriegspolitische Hintergrund der Ereignisse 
erläutert werden. 

Габор Барта 

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ПОХОДА ТУРОК В ВЕНГРИЮ В 1543 ГОДУ 

Резюме 

Венгерская историография не с одинаковой глубиной вскрыла историю турецких 
войн, следовавших одна за другой на территории Венгрии. К почти позабытым и 
по крайней мере едва известным военным походам отностся, например, военный 
поход Сулеймана 1-го в 1542 году, имевший место в конце самого длинного периода 
завоевательных турецких войн в Венгрии, длившегося с 1521 до 1547 гг. Стратеги
ческая цель этой военной кампании заключалась в обеспечении переднего края 
Буды, которая была занята турками за два года перед этим. Об истории этой 
весьма успешной компании до сего времени нам было известо очень мало источни
ков. Однако несколько лет тому назад мне удалось напасть в архиве города Надьсом-
бат на письма некоего Жигмонда Пожгаи; магистрата г. Надьсомбат, которые был 
датированы периодом между августом и октябрем 1543 года. В свете этих писем 
моя статья намеревается лучше осветить военно-политический фон этих событий. 
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ÊALLA TIBOR 

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD TÜZÉRSÉG, 1912—1914 

I. 

A magyar királyi honvédség legfiatalabb fegyverneme az 1913-ban — mond
hatni közvetlenül az első világháború előtt — létrehozott tüzérség volt. 

Munkámban a felállítás előzményeinek ismertetése után, a világégés kirob
banásáig terjedő röpke két békeév folyamán a honvéd tüzérség életében lezaj
lott eseményeket (az előkészítő munkálatokat, a szervezés során felmerült 
nehézségeket, az ember- és lóállományban beállott változásokat, az anyagi el
látottság, valamint a kiképzés terén elért eredményeket, a mennyiségi és minő
ségi fejlődés ívét) vázolom fel, az 1914 augusztusában történt mozgósításig. 

A honvéd tüzérség létrehozásának előzményei 

Elengedhetetlenül szükséges, hogy mielőtt rátérnénk mondanivalónk részletes 
kifejtésére, a tüzérség megszervezésének előzményeit röviden bemutassuk. 

Az osztrák katonai körök számára 1866-ban a poroszoktól elszenvedett könig-
grätzi vereség után világossá vált, hogy szükség van a birodalom egész had
erejét érintő reformra. Az 1867-es kiegyezés eredményeként létrejött az 
Osztrák—Magyar Monarchia. A Magyarországon megalakuló magyar királyi 
honvédelmi minisztérium vezetésével Ferenc József a miniszterelnöki funkciót 
is betöltő gróf Andrássy Gyulát bízta meg. 

1867—68-ban a dunai birodalom két felében a hadügy reformját ellentétes 
módon képzelték el. Az osztrákok a hadsereg egységét minden áron meg kíván
ták őrizni, a magyar korona országaiban ugyanakkor a meglévő haderő külön 
osztrák, illetve magyar seregre való felosztása mellett kardoskodtak. Andrássy-
nak nem kis szerepe volt abban, hogy tárgyalások hosszú sora után, kompro
misszum eredményeként megszülettek a védőerőről szóló 1868. évi 40., a hon
védségről alkotott 41., és az önkéntes népfelkelésre vonatkozó 42. törvény
cikkek. E törvények alapvonásaikban 1912-ig meghatározták a Monarchia 
hadügyét. 

A magyar királyi honvédség csupán gyalogos- és lovascsapatokból alakult 
meg. Szervezetét tekintve a gyalogság 82 zászlóaljba (ebből 4 horvátországi 
kiegészítésű volt) a lovasság pedig 32 századba (28 huszár- és 4 horvát dzsidás-
alakulat) tömörült. 

A honvédelmi minisztérium mint a honvédség legfelsőbb központi szerve, il
letve a honvéd főparancsnokság — élén 1868 decemberétől 1905-ig József főher
ceg, altábornagy állt — mint katonai hatóság intézte annak ügyeit. A főparancs
nok mellé egy adlátusi állást szerveztek, akinek feladata volt őt minden tekin
tetben helyettesíteni, hatáskörük is megegyezett.1 

Magyarország területe hat honvédkerületre — a dunáninnenire, dunántúlira, 
tiszáninnenire, tiszántúlira, erdélyire, és horvát-szlavónra — oszlott, ezek 

1 Illésfalvi Papp Mihály: A magyar királyi honvédség fejlődése, 1869-1899. Bp., 1889. 10. o. 
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1869-ben azután a pesti, kolozsvári, kassai, pozsonyi, budai, zágrábi elnevezé
seket kapták. (1871-401 7 kerület állott fenn 1912-ig, amikor ismét hatot szer
veztek.)2 

A honvédkerületek — melyek kiegészítő kerületek is voltak — élén parancs
nokként egy ezredes, vagy tábornok állt. Alája rendelték a kerületben található 
gyalogos- és lovascsapatokat. A kerületek zászlóalj — járásokra, azok pedig 
század — járásokra oszlottak. Ez utóbbiak kiegészítő és nyilvántartási ügyeit 
1—1 járásőrmester intézte, de csak 1871-ig, amikor a beosztást megszüntették. 
Ezen időpont után a kiegészítéssel kapcsolatos munkákat a zászlóalj nyilván
tartó tisztek végezték. 

A seregszervezet a honvédségnél, illetve a közös hadseregnél (az 1868-as tör
vények értelmében a Monarchia szárazföldi erőit képező császári és királyi had
sereg, a honvédség és az osztrák Landwehr, illetve a népfelkelés három vonalat 
jelentett) is a keretrendszer elvén nyugodott. Békeidőben a gyaloigoisszázad törzse 
és kerete az 1869-ben megalakult zászlóaljak mindegyikénél egy-egy állandó
sított század és a törzs volt. A négy szakaszból álló század 104 főt (4 tiszt 
és 100 ember) számlált, a zászlóaljtörzsben 19-en voltak. Az állandósított szá
zad végezte az újoncok kiképzését, ellátta a bel- és helyőrségi szolgálatot, 
gondozta a hadikészleteket, gyakorlatok és mozgósítás alkalmával az egész 
zászlóalj felállítására volt hivatott. A lovasszázad keretlétszáma 1869-ben 40 főt 
és 35 lovat tett ki. A keret feladata az újoncok kiképzése, a lovak idomítása és 
a századnál előforduló egyéb munkák elvégzése volt. 

A honvéd lovasság állománya 1869-ben kb. 80 tiszt és 2300 katona, a honvéd 
gyalogságé kb. 500 tiszt és 68 000 fő volt.3 A honvédséget és az osztrák Land-
wehrt nem szervezték nagyobb harcászati kötelékekbe, a mozgósítási tervek
ben azonban dandárokba összevonva szerepeltek. Az 1868-as védtörvény 
85 000 főben állapította meg a honvédség hadiállományát, 115 000 főben a 
Landwehr-ét. 

Egy hadiállományú gyalogos század létszáma 250 fő körül volt, mozgósítás ese-
cén 3—4 század alkotott egy zászlóaljat. A lovasszázad hadilétszáma 174 katonát 
tett ki. Háborús körülmények között a honvédség emberanyagának nagyobb 
részét a közös hadseregben összpontosítva, kisebb részét tartalékként, helyőr
ségi, illetve megszálló csapatokként kívánták bevetni.4 

A törvényben megszabott évi újonckontingens a két honvédség számára 
11 000 fő, a közös hadseregé 78 000 ember volt.5 

A magyar királyi honvédség 1868—69-es szervezetét, létszám viszonyait a 
császári és királyi hadseregével, valamiint néhány európai hatalom haderejével 
összevetve az alábbi képet kapjuk: a közös hadsereg ezredekbe, zászlóaljakba, 
századokba szervezett gyalogságra és vadászcsapatokra ; ezredekbe és száza
dokba tömörült lovasságra; a tábora tüzérség ezredekre oszlott. Ezen kívül 
léteztek még az ún. műszaki alakulatok és vonatosapatok, határvédő egységek. 
Az osztrák—magyar sereg békelétszáma 272 000, hadilétszáma 800 000 főre 

» Szurmay Sándor: A honvédség fejlődésének története 1868-1898. Bp., 1898. 11. o. 3 Papp Tibor: A magyar honvédség megalakulása a kiegyezés után, 1868-1890. Hadtörténelmi 
Közlemények, (a továbbiakban: HK) 1967/2. sz., 324., 327-328. o.; Szurmay: Lm. : 11., 21., 23-28. o. 

* Papp Tibor: i. m. 329-331. o.; Szurmay: i. m.: 25-28. o. 
s Zachar József: Az Osztrák-Magyar Monarchia 1868-as véderőtörvényének néhány osztrák 

vonatkozása. HK 1977/2. sz., 173. o. 
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rágott, a lovasság és a gyalogság'egymáshoz viszonyított aránya kb. 1 :Ô-hez 
volt.6 (Ez utóbbi arány a honvédségnél 1869-iben 1:28.) 

Franciaország szárazföldi hadereje az aktív tábori hadseregre, illetve annak 
tartalékára és a nemzeti gárdára tagolódott. A hadsereg magvát az ütőképes, 
mindhárom fegyvernemet magába foglaló gárda képezte; a sorgyalogság ezre
dekre, zászlóaljakra, századokra; a lovasság ezredekre és századokra oszlott. 
A tüzérséget ütegekbe szervezték. A hadsereg kötelékébe tartoztak még a mű
szaki és vonatcsapatok. Az osztályokba tagolódó nemzeti gárda arra volt hiva
tott, hogy háború esetén az országon belüli rendfenntartó és egyéb feladatokat 
átvegye a hadseregtől: A francia seregben kb. 7 gyalogosra jutott 1 lovas katona. 
Az egész haderő békelétszáima 414 000, hadilétszáma pedig 1 300 000 fő volt.7 

Az Eszaknémet Szövetség ez idő tájt 290 000 fős béke-, illetve 495 000-es 
hadilétszámú szárazföldi erővel rendelkezett. A gyalogság ezredekbe, zászló
aljakba; a lovasság ezredekbe, századokba, a tüzérség ütegekbe szerveződött. 
E három fegyvernemet még műszaki és vonatcsapatok egészítették ki. A lovas
ság és gyalogság aránya tab. 1:8-ra tehető.8 

A honvéd tüzérség létrehozására vonatkozó igények magyar részről igen 
korán jelentkeztek. Már az 1868-as védterőtörvény-tervezet országgyűlési 
vitája során a balközép szónokai — Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán — szót 
emeltek a honvéd tüzér- és műszaki alakulatok felállításáért.9 Jellemző volt, 
hogy az 1868-as megegyezés után több figyelmet szenteltek a hadszervezeti 
problémáknak, nagyobb volt e tekintetben a kompromisszumkészség. Ez a kö
zös minisztertanácsi üléseken folyó viták során is megmutatkozott. Amikor a 
birodalmat külső veszély fenyegette — így például az 1885 ősze és 1888 tavasza 
közötti időszakban állandóan fennállt egy osztrák—magyar — orosz háború 
lehetősége — akkor katonai kérdésekben példás gyorsasággal jutottak kon
szenzusra a Monarchia két felének katonai szakértői és politikusai. A fenye
getettség érzése adott lökést többek között az ismétlő rendszerű lőfegyverek 
bevezetésének, illetve az 1889-es véderőtörvény létrejöttének.10 

A későbbiekben is napirenden tartott kívánság maradt a tüzérség ügye, de 
csak a századforduló után nőtt meg annak ismételten jelentősége, amikoris az 
európai államok felgyorsult fegyverkezése miatt szükségessé vált a dunai biro
dalom haderejének korszerűsítése. Ennek kapcsán a hadvezetés a közös had
sereg tüzérségét óhajtotta fejleszteni, ami létszámnövekedéssel járt együtt. 
1903-ban legfelsőbb szinten döntést hoztak az ehhez szükséges pénzfedezet 
előteremtéséről.11 

« Die europäischen Heere. Verlag des Bibliographischen Instituts, Hildburghausen, 1870. 31., 
54-56. o.; Diószegi István: A véderő problémái a közös minisztertanács előtt 1883-1895. HK 1988/2. 
sz., 297. o. A Monarchia hadszervezetére vonatkozó összefoglaló munkák még: Jurnitschek, Alfred: 
Die Wehrmacht der Oesterreichisch - Ungarischen Monarchie im Jahre 1873. Wien, 1873. ; 
Glückmann, Karl: Das Heerwesen des österreichisch — Ungarischen Monarchie. Wien, 1873. 7 Die europäischen Heere, i. m. 4-10. o.; Diószegi: i. m. 297. o. 8 Die europäischen Heere, i. m. 31., 35. o.; Diószegi: i. m. 297. o. 9 Amikor Tisza Kálmán a parlament 1868. augusztus 6-i ülésén a tüzérség és a műszaki csa
patok létrehozásának szükségességét hangsúlyozta, Andrássy a felszólalásra kitérő választ 
adott. Azt mondotta, külön tüzérség felállítása nincs kizárva, ha azt a király szükségesnek fogja 
tartani, azonkívül már a honvéd gyalogság és lovasság létrehozása is elég nagy anyagi áldozatot 
követel az országtól. (Az 1865-dik évi deczember 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselő
házának naplója. IX. k., 466. o. 10 Diószegi: i. m. 299-327. o. 11 Felszeghy Ferenc (szerk): A magyar tüzér. Bp., 1938. 108. o.; Papp Tibor: Die königlich 
ungarische Landwehr (Honvéd) 1868. bis 1914. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. V. Die 
Bewaffnete Macht. Wien, 1987. 657-858. o. 
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Széli Kálmán magyar miniszterelnök 1903-ban kezdett bele a saját liberális 
pártja által kidolgozott létszámemelési javaslat megvalósításálba. A kormány a 
hadsereg létszámának emelését — mivel a véderőrendszer reformjával függött 
össze, s mint ilyen a magyar országgyűlés hatáskörébe tartozott — nemzeti vív
mányokhoz akarta kapcsolni. 1904 februárjaiban Tisza István, az új miniszterel
nök, a honvédség tüzérséggel való ellátását kérte az uralkodótól. Hivatkozott ar
ra, hogy ez már régi magyar követelés és korábban mindig azzal utasították el e 
felvetést, hogy a honvédségnél töltendő kétéves szolgálati idő nem elegendő az 
e fegyvernemhez beosztottak kiképzésére. Ügy vélte, mivel a hadsereg egészé
ben két évre tervezik csökkenteni a szolgálat idejét, ez az érv nem tartható 
fenn. Hangsúlyozta: a terv politikailag veszélytelen, nem érinti a birodalom 
hadrendjének egységét. A király figyelemreméltónak találta Tisza javaslatát 
és katonai szakértői véleményét kérte az üggyel kapcsolatban. Pitreich közös 
hadügyminiszter katonailag előnyösnek tartotta a .miniszterelnök előterjesz
tését, mondván: annak megvalósulásával az egész haderő tüzérsége gyarapod
na, valamint felszabadulnának azon császári és királyi tüzéralakulatok, ame
lyeket addig a honvéd hadosztályokhoz kellett beosztani. Körber osztrák mi
niszterelnök ellenezte a terv végrehajtását, a „két Landwehr" egyidejű fej
lesztését javasolta. Az uralkodó elvileg beleegyezett a dologba, hozzátéve, hogy 
a Monarchia mindkét felében fokozatosan, több év alatt valósulhat meg a terv 
a tüzérség újjászervezése keretében.12 

Természetesen a honvédségnél is megindultak az előkészítő munkálatok. 
A honvédelmi minisztérium 21. osztálya 1905 februárjaiban tervet dolgozott ki 
honvéd tüzértisztek képzésére, amely 3 évig tartott volna a Ludovika Akadé
mia kebelében. A tüzér — akadémiai „C" — osztályokat az évfolyamonkénti 
100 főnyi ludovikás hallgatói létszám keretén belül állították volna fel. E ter
vezet szerint .már az 1905/06-os tervében beindult volna a képzés, a tüzér
akadémikusok létszámát az első három évben 30, utána 15, majd 10 főben 
szabták meg.13 Ezen próbálkozásokkal párhuzamosan az osztrák Landwehr 
tüzéralakulatait is szervezték. Conrad 1907—08 folyamán több alkalommal 
kérte uralkodói audienciákon a Landwehr tüzérség felállításának meggyorsí
tását.14 Az első két ágyús üteget 1908 októberében állították fel, majd a szer
vezést továbbra is ütegenként hajtották végre.15 

A felállítás megkezdése egyfajta impulzust adott a honvéd tüzérség létre
jötte ügyének is, hiszen' a vezérkari főnök 1909 januárjában annak létrehozá
sát is sürgette Ferenc Józsefnél. Elképzelése szerint mindegyik honvéd had
osztály egy ágyús és egy tarackos ezredet kapott volna, így összesen 52 löveg 
állt volna rendelikezésre. A lovashadosztályok és -dandárok mindegyike részére 
pedig egy lovas tüzérosztályt tartott kívánatosnak.16 

. Egy 1910 októberére keltezett „Vélemény a honvédség újjászervezését tár
gyaló tervezethez" címet viselő dokumentum szorgalmazta külön honvéd tüzér
ségi szertár, tüzér lőiskola felállítását, a Ludovikán tüzérosztály létrehozását. 

« Somogyi Eva: A hadseregfejlesztés és a birodalmi egység ellentmondásai a századfordulón. 
HK 1982/4. sz., 639-642. o. ; Felszeghy: i. m. 108. o. 

« Szinay Béla — Backó László: A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia története. Bp., 
1930. 537-539. O. 

« Feldmarschall Conrad: Aus meiner Dienstzeit 1906-1918. Wien - Berlin, 1921. I. Band, 295., 
301. o. 

15 HL Hfp. 1908 ein. 2432. 
14 Conrad: i. m. 305. o. 
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Szó volt még ebben 8 tábori ágyús, 8 tarackos és 1 lovas tüzérosztály, valamint 
8 tüzérdandár -parancsnokság megszervezéséről.17 

A honvéd főparancsnokságot is komolyan foglalkoztatta a tüzérség ügye, 
ezt bizonyítja többek között, hogy 1911 októberében a közös hadsereg kőbányai 
tüzér laktanyájának átvételét fontolgatták a majdan felálló egyik honvéd 
tábori ágyús ezred elhelyezése céljából.18 

Mint azt az előzőekben is láthattuk, a honvédséget 1868—69-ben két fegy
vernem — gyalogság és lovaság — alkotta. Mivel honvéd tüzérség egészen 
1913-ig nem létezett, a hadvezetőség e hiányt a jelzett időszakban úgy igye
kezett pótolni, hogy békeidőben, illetve mozgósítás, vagy háborús konfliktus 
esetén is, a császári és királyi hadsereg tüzérségi alakulatait — amelyekhez 
természetesen magyar illetőségű hadkötelesek is besoroztattak — osztotta be 
a honvéd egységekhez. A honvédség kebelében 1872-ben felállított szórólö-
veg-alakulatok — melyek elviekben a tüzérséget pótolták — létezése, valamint 
három esztendő utáni megszűnése nem változtatott a kialakult helyzeten.19 

Már az 1870. évi őszi fegyvergyakorlatokon sor került együttműködésre a 
honvéd gyalogság csapatai és a közös hadsereg tüzérütegei között.20 Ez a gya
korlat egészen az új honvéd tüzérség felállításáig, sőt azon túlmenően is fenn
állott. 

A honvéd tüzérség felállításának szükségességét vizsgálva az Osztrák—Ma
gyar Monarchia tüzérségének az európai államokéhoz viszonyított technikai, 
mennyiségi és minőségi elmaradottságából kell kiindulnunk. (Ezt a lemaradást 
egyébként a világháború kitöréséig sem sikerült behozni.) Franciaországban 
a XIX. század legvégén született meg a Deport nevéhez fűződő, a cső hosszú 
hátrasiklásán alapuló 97 mintájú tábori ágyú. Az osztrák—magyar hadsereg 
vezetése ezekben az években egy ún. táboriágyú-híizottságot állított fel, amely
ben tüzérségi szakértők foglaltak helyet. Ez felhatalmazást ikapott egy új — 
a későbbi 99M. 7 cm-es — hegyi ágyú; egy — a jövőbeni 99M. 10 cm-es — 
tábori tarack; valamint egy modern — a leendő 5 mintájú 8 cm-es — tábori 
ágyú létrehozására. Az utóbbi a német 1896 n/A jelzésű Ehrhardt-féle cső
hátrasiklásos ágyúval 1900 és 1903 között folytatott lő- és menetkísérletek után 
jött létre. Az 5M. löveg csak 1908—09-ben, a balkáni krízis alatt jutott el a 
közös hadsereg csapataihoz. Ugyanakkor a tábori tüzérség szaporítása helyett 
az ütegek addig 8 ágyúját 6-ra csökkentette a hadvezetés.21 (Az egyes orszá
gokban rendszeresített tábori ágyúk technikai adottságait a későbbiekben ta
lálja meg az olvasó.) 

Az 1912-es évben Németország 771, egyébként 6 löveget magába foglaló 
tábori ágyús üteggel rendelkezett; Franciaország 1001 4 löveges üteggel, 
a Monarchia csupán 237 hatlöveges ágyús üteggel.22 

Különösen indokolttá tette a haderő — és ezen belül a gyenge tüzérség — 
fejlesztését a Monarchia határaitól délre elterülő államok politikailag és kato-

17 HL Hfp. 1910 ein. 2730. 
18 HL Hfp. 1911 ein. 2948. 
19 A szóró löveg-a lakula tokra vona tkozóan bővebben : Ballá Tibor: A m a g y a r kirá lyi h o n 

védség szóró löveg-a lakula ta inak his tór iája (HK 19922 sz., 65-94. o.) c. c ikkét . 
20 HL HM 628. Ein. 1870. 
21 A tábor i ágyú kérdése az Osztrák—Magyar Monarch iában . Wien, 1903.; Muther, Alfred: 

Das Gerä t der le ichten Art i l l t r ie . I. Teil. Feldgeschütze . Ber l in . 1925. 199., 213. o. 
22 Kr iegsarchiv , Wien (KA) Das Archiv der Mil i tä rkanzle i des Kaisers u n d Königs (MKSM) 
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nailag instabil helyzete, az örökös balkáni forrongás. Az 1908—09-es annexiós 
válság, az 1912—13-ban zajlott Balkán-háborúk minidig is egy lehetséges fegy
veres összecsapás lehetőségét rejtették magukban a birodalom és szomszédai 
között. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a honvéd csapatok nem 
lettek volna tovább — legalábbis nem olyan mértékben — ráutalva a közös 
hadsereg tüzérütegeire. A honvédség e fegyvernem nélkül nem volt teljes
értékű. 

A birodalom nyugati felében a haderő fejlesztése — a tüzérség ütőképessebbé 
tétele, mint már láttuk, korábban megindult. Ebbe a folyaimiatba illeszkedett 
bele az 1912-es védtörvény és a honvédségről szóló törvény. (Az ellenzék 
obstrukciója miatt a véderő j avaslat elfogadását csak 1912^ben sikerült Tisza 
Istvánnak erélyes fellépésével keresztülvinnie.23) Az említett két törvénycikk 
általánossá tette a kétévi tényleges szolgálati időt — ami azért volt fontos, 
mert a korábbi három év helyett több embert lehetett rövidebb idő alatt ki
képezni —, valamint felemelték az újonc- és egyben a békelétszámo't, -amely 
már magában foglalta a létrehozandó honvéd tüzéralakulatok rekrutáinak 
számát is. 

(A Monarchia hadseregének békelétszáma 1912-ben 400 000 fő volt, a kikép
zettek száma 2 millió ; ugyanakkor Németország 800 000 fős hadsereggel és 5 
millió kiképzett emberrel rendelkezett; Olaszország 300 000-es szárazföldi had
erőt, illetve 1 millió katonaviselt embert mondhatott magáénak.)24 A törvény 
rendelkezéseivel a honvédség vezetésének régi álma vált valóra, azonban ez az 
intézkedés, mondhatni, már az „utolsó órában" történt. Lassúk, hogyan is ment 
végbe a gyakorlatban az alakulatok megszervezése. 

A honvéd tüzércsapatok jelállítása, szervezeti tagolódásuk 

A honvédségről szóló 1912. évi 31. törvénycikk 12. §-a értelmében a magyar 
korona országainak területéről 8 tüzérdandárban szerveződő, 70 ágyús, tarackos 
és lovas üteget kellett felállítani. 

Az 1912-ből származó iratanyagban számos ún. felállítási tervezet és át
meneti rendelkezés maradt fenn mind magyar, mind német nyelven. Ezek leg
szembeötlőbb jellemzője, hogy a császári és királyi hadsereg aktív közremű
ködésével számolnak. A rendelkezésre álló dokumentumok részletes informá
ciókat tartalmaznak a felállítandó honvéd tüzércsapatok tiszti, legénységi, il
letve lóállomány-viszonyaira ; azok elhelyezésére, kiképzésére, igazgatására, 
felszerelésére és fegyverzetére vonatkozólag. 

Legkorábban — 1912 kora nyarán — „A magyar királyi honvéd tábori tü
zérség szervezetének és felállításának tervezete 1912—16-ig" oíímű rendelkezés 
látott napvilágot, amely a fentebb felsoroltak mellett részletes ún. munkaprog
ramot ad, pontrólnpontra meghatározza az évente megteendő intézkedéseket.25 

Alapelvként leszögezték az irat fogalmazói: „Minden felállítási év január 
havában a felállításra kerülő csapattestek törzsei lesznek a közös hadseregnél 

» Somogyi: i. m. 642. o. 
M Pávai Vájna Viktor: Had tö r t éne lem, 1792-1914. T a n k ö n y v a Ludovika A k a d é m i a részére . 

Bp., 1927. 97. O. 
25 HL Hfp. Tüzérségi Fe lügyelő (Tüf) 1912 tf. 10. 
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megalakítva; február hónap folyamán felállítja a közös hadsereg a csapattes
tet magát és pedig akként, hogy az március hó l-jétől irányításra kész legyen."26 

Ezzel a nappal kerültek volna át az alakulatok a honvédség kötelékébe, ezek 
teljes béke- és hadiállományát, valamint lovait a (közös hadsereg magyar tüzér-
ezredeinek kellett adniuk. 1913 és 1916 között folyamatosan 8 darab, 4 üteggel 
rendelkező honvéd tábori ágyús ezred és 2 háromüteges lovas tüzérosztály fel
állítását tervezték oly módon, hogy évente 2—2 ezred és 1914-ben, illetve 
1916-ban 1—1 lovasosztály szerveződött volna meg.27 

Az 1912 augusztusában kiadott, „A magyar honvédség fejlesztésének terve
zete" lényegében megismételte a honvéd tüzérség fentebb leírt, 8 év alatt tör
ténő kiépítésének elvét. Az első felállítás mikéntjét azonban részleteiben is 
meghatározta az alábbiak szerint: a megalakítandó ezredek legénységi állo
mányát ugyanazon év október 1-től a közös hadseregbeli ütegéknél létszám felett 
vezetik, 1913. január l-jével azután az ezred- és osztálytörzsek, februárban az 
ütegek alakulnak meg. Március 1-től a k. u. k. tüzér alakulatokkal teljesen 
egyenértékű ezredek már a honvédséghez tartoznak és új állomáshelyükön 
mozgósításra készen állnak.28 Az eredeti tervek megváltoztatására — neveze
tesen a gyorsított felállításra — a balkáni háborús feszültség kényszerítette a 
katonai vezetést. Ez tükröződik vissza a Ferenc József által 1912. november 
30-án jóváhagyott, „Általános intézkedések a magyar királyi honvéd tüzérség 
felállítására" elnevezésű dokumentumban. Ebből kiderül, legfelsőbb helyen 
a következő év január 1-vel 2 ötüteges tábori ágyús ezred, valamint 8 kétüte-
ges önálló ágyús osztály megszervezését határozták el.29 

Ezt megelőzően Hazai Samu honvédelmi miniszter, Auffenberg közös hadügy
miniszterrel egyetértésben, november hónap folyamán már sürgette az uralko
dónál a 26 üteg létrehozását.30 Az „Általános intézkedések"-et tekinthetjük a 
honvéd tüzérség szervezési alapdokumentumának, tulajdonképpen az ebben 
lefektetettek alapján ment végbe a felállítás. 

1912 folyamán élénk előkészítő munka folyt a bécsi hadügyminisztériumban 
is, amelynek 10. osztálya kidolgozott egy tervezetet. Ez az irat a honvéd tüzér
ség béke- és hadi szerveződését részletezte 1912—18 között. A szerzők 1912 
őszén 8 osztályba szervezett 16 üteget terveztek létrehozni, amelyek számát 
1918 őszéig 68 ágyús és tarackos ütegre kívánták emelni.31 

A hadügyminiszter a honvéd tüzérség kiiképzzésével párhuzamosan a császári-
-királyi Landwehr-nél — amely 1912-ben mér 8 kétüteges tüzérosztállyal rendel
kezett — is 8 új üteg, a közös hadsereg 42 ágyús ezredének mindegyikénél az 
5. üteg felállítását vette tervbe 1913 januárjától.32 összegezve az elmondottakat 
megállapíthatjuk: a védtörvény életbelépése után a Monarchia egészében ro
hamos gyorsasággal próbálták a tüzérséget Európa többi nagyhatalmainak 
színvonalára felfejleszteni. 

» Uo. 
» Uo. 
38 HL HM 9367/Eln. B. 1912.; KA MKSM 1912 1 2 - 3 
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Már az 1912^es tervezgetés időszakában megkezdődtek az előkészületek a 
jövőre nézve. Fontos volt, hogy a tüzérség részére szükséges szolgálati szabály
zatok, tankönyvek, segédletek idejében rendelkezésre álljanak, ezért még annak 
az évnek a nyarán intézkedés történt azolk németről magyarra fordítására. 

1913 folyamán is 10, a közös hadseregnél használatos tüzérségi szolgálati 
könyv, szabályzat jelent meg magyar nyelven.33 

Igen hamar — már 1912 októberében — létrejött Budapesten a honvéd tüzér
ségi felügyelő állása, beosztása. Elsőként Kárász Ernő császári és királyi vezér
őrnagy töltötte be e tisztséget, (öt 1917-től váltotta fel Hellebronth Antal tá
bornok.) A Tüzér Felügyelőség békeállománya eredetileg a következő volt: 
Kárász tábornok, Bangha Imre melléje beosztott tüzértörzskari százados, 3 fő 
legénység, valamint 7 ló.34 1913-ban a két tiszt mellett még 5 fő tartozott az 
állományhoz.35 

A felügyelő gyakorlatilag a honvéd tüzérség elöljárója volt, szolgálatilag a 
honvéd főparancsnoknak (1905—12 között Klobucar Vilmos lovassági tábornok; 
majd 1913-tól Rohr Ferenc lovassági tábornak), rajta keresztül a honvédelmi 
miniszternek (báró Hazai Samu) volt alárendelve. Hatáskörébe tartozott a 
honvédség tüzérsége kiképeztetésének, felszerelésének ellenőrzése; szemlej og-
gal rendelkezett az egyes csapattestek, lovaglóiskolák, a honvéd központi fegy
vertár, a Ludovika Akadémia tüzér osztálya felett. Az évente tartandó ellen
őrző szemléi kiterjedtek a tisztek és a legénység elméleti, illetve gyakorlati 
kiképzésére; a csapattestek tüzérségi anyagának és lovainak hadihasználható
ságára; a tüzéreszközök és a lóanyag beszerzésére, az állatok beidomítására, 
szerszámozására. A hiányosságokról, kirívó esetekről jeleintést kellett írnia és 
azt elöljáróinak továbbítania. Parancsok, rendelkezések kiadására — kivéve 
a szemleutasításokat — nem volt jogosult, csak javaslatot tehetett a főparancs
noknak, vagy a honvédelmi miniszternek, akik saját belátásuk szerint intéz
kedhettek azzal kapcsolatban. Köteles volt részt venni a tüzérségnél zajló 
minden kísérleten, arról a minisztériium részére jelentést készíteni. A tüzér
séget érintő személyes ügyek is (pl. véleményezés) rajta keresztül bonyolód
tak.36 

Az alakulatok felállítása fokozatosan, az említett „Általános intézkedések"-
ben foglaltak szerint, az alábbi módon ment végbe: a császári és királyi had
sereg IV., V., VI., VIL, XII., XIII. hadtestjei területén lévő ugyanilyen számú 
tüzérdandár-parancsnokságok magyar kiegészítésű ezredei (10—21., 34—39. 
ágyús és a 4—7., 12—13. számot viselő tarackos ezredek) állították fel 1913 
januárjában a honvéd tüzéralakulatok törzseit, az ütegeket és a csapattestek 
többi részeit pedig februárban. Általában 2—3 közös ezred szervezett meg 
egy honvéd tüzér csapattestet, így pl. a budapesti 1. honvéd tábori ágyús ez
redet az I. honvédkerület területével megegyező budapesti IV. hadtest 10., 11., 
12. ágyús ezredei állították fel. Évtizedes viták, hosszas tervezgetések után 
1913. március 1-én alakult meg végül a magyar királyi honvéd tüzérség.37 

33 HL Hfp. 1912 ein. 1396. ; 1913 fp. 4485. ; H M 72/Eln. A 1914 
34 HL Hfp. 1912 ein. 2649. 
35 HL Hfp. Tüf. 1913 kt . 786. 
36 Szervi h a t á r o z v á n y o k a m a g y a r k i rá ly i honvéd tüzérségi felügyelő s zámára . Bp. , 1913. 1-5. o. 
37 HL Hfp. Tüf. 1912 tf. 119. ; 1913 k t . 773. ; Berkó István (szerk.) : A m a g y a r k i rá ly i honvédség 
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A béke- és hadiállamányhoz szükséges tiszteket és legénységet, lovakat, tüzér
ségi anyagot, felszerelést is nagyrészt a k. u. k. hadsereg bocsátotta rendelke
zésre, e segítség mértékéről a későbbiekben is mindig említést teszünk.) 

Az 1913. január 1-je és március 1-je közötti időszakban az alakulatok tör
zseinek heti jelentéseket kellett írniuk a tüzérségi felügyelő részére, amelyek
ben a felállítással összefüggő problémákról volt szó. Március elején intézkedés 
történt ezek beszüntetésére.38 

Az első évben 2 ötüteges tábori ágyús ezredet (az 1. és 8. számút), ezenkívül 
8 önálló, két üteggel bíró tábori ágyús osztályt szerveztek, ez együttesen 26 
üteget jelentett. 

A honvéd tábori ágyús ezred békében az ezredtörzsből, két osztálytörzsből, 
az osztályoknál lévő két gazdasági hivatalból, az ütegekből, a lőszertelepkeret
ből, a pótkeretből és az annak anyaikönyvi állományához tartozó anyagkezelő bi
zottságból állott. Az önálló ágyús osztályok mindegyike osztálytörzsre, két 
ütegre, valamint az egyesített lőszertelep- és pótkeretre tagolódott.39 A gazda
sági hivatalok (1911. január l-e óta léteztek a honvédségnél) élén gazdászati 
tisztek álltak, személyzetüket számvivő altisztek és mesteremberek alkották. 
Az alakulatok anyagellátási és pénzügyi teendőit e hivatalok látták el. A rend
szeresített mesteremberek kisebb karbantartási, javítási stb. munkákat végez
tek a csapatoknál. Az anyagkezelő-bizottságok ténykedési körébe az összes 
tüzérségi és vonatanyag nyilvántartása, gondozása, pótlása tartozott.40 

Egy esetleges háborúban a szerveződés annyiban különbözött a fentebb le
írtaktól, hogy a csapatnak lőszertelep-parancsnokságot, annak pedig 4 gyalog
sági és 4 ágyús lőszeroszlopot, valamint pótosztagot és pótüteget kellett fel
állítania. A pótalakulatok' visszamaradtak és ezek voltak hivatva a vesztesé
geket pótolni, a szükséges új formációkat létrehozni.41 Az ágyús ezredek és a 
később megszervezett lovas tüzérosztály szervezeti tagolódása lényegében a 
közös hadseregbeliekkel volt azonos. Az új honvéd tüzéralakulatok ünnepélyes 
keretek között tettek esküt, ami egyben társadalmi esemény is volt. Így pél
dául az 1. tábori ágyús ezredé 1913. április végén Budapesten zajlott le.42 

Az ezredkötelékben lévő osztályok elnevezése a következőképpen hangzott: 
„Magyar királyi 1. honvéd tábori ágyús ezred I. osztály." Az egyes alosztályokat 
az alábbi módon hívták: „Magyar királyi 8. honvéd tábori ágyús osztály 1. 
üteg"; „3. honvéd tábori ágyús osztály lövőszertelep és pótkeret"; „Magyar 
királyi 1. honvéd tábori ágyús ezred pótkeret."43 

1913-ban folytatódott az egész haderő tüzérségének fejlesztése. A császári 
és királyi hadsereg minden tábori ágyús ezrede megkapta az ötödük üteget. Az 
osztrák Landwehr-nél meglévő 8 tábori tarackos osztályon kívül — amelyeket 
1907-től kezdtek szervezni ágyús ütegekként, majd 1909-ben átalakították azo
kat tarackos ütegekké — további 8 tábori ágyús üteg is felállításra került, 

38 HL Hfp. Tüf. 1913 tf. 2-10., 256., 279. 
39 KA MKSM 1913 4 - 2 ; 1914 4 - 2 ; Berkó: i. m . : 99. o. 
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ezekből a háború kezdetéig 8 ágyús osztály lett.4* Ezenkívül 1914^re vonatko
zóan a hadügyminiszter a közös hadsereg ágyús és tarackos alakulatainál közel 
60 új üteget, valamint még egy új lovas tüzérosztály megszervezést szorgal
mazta.45 

Alig jöttek létre a honvédség tüzércsapatai, máris további bővítésük, gyara
pításuk volt napirenden. A király 1913. augusztus 25-én hagyta jóvá, hogy 
1914. április l-jével új alakulatok hozassanak létre.46 

E szentesítés nyomán több tervezet is napvilágot látott azon az őszön. Ezek
ből kiderül, a meglévő 26 üteg átszervezésével és 5 új kocsizóüteg felállításával 
8 honvéd ágyús ezredet és 1 lovas tüzérosztályt kellett megszervezni. Október 
23-án a Kriegsministeriumban megbeszélés zajlott le osztrák és magyar mi
nisztériumi, valamint tüzér szakemberek részvétele mellett, akik a fennma
radt jegyzőkönyvben foglaltak szerint alaposan körüljárták a megalakítás 
részleteit.47 

A végrehajtást a gyakorlatban így tervezte a katonai vezetés: az új 2—7. 
honvéd ágyús ezredek és az 1. honvéd lovas tüzérosztály tisztekből, alantos-
tisztekből álló szűkebb törzse november 15-én alakult meg. Ezekre hárul a már 
létező, ezredkötelékbe lépő önálló ágyús osztályok kiképzésének irányítása; a 
felállítandó csapattest elhelyezésének előkészítése; a beérkező tüzérségi, ruhá
zati anyag, felszerelés átvétele és raktározása; a mozgósítási tervezet elkészí
tése.48 (A kerületi parancsnokságok jelentéseiből kitűnik, hogy a törzsek már 
röviddel a kitűzött időpont után megalakultak.)49 

A honvéd tüzérség kötelékén belül az 1. és 2. tábori ágyús osztály a 7. honvéd 
ágyús ezredet, a 2. valamint a 4. osztály a 4. ezredet, az 5—6. osztályok együtt 
az 5. ezredet, a 7. osztály a 8.4cal a 6. ezredet állítja fel, azonkívül az egyes 
osztályoktól elvont ütegekből és felszerelésekből a 2., illetve a 3. ágyús ezredet 
kell létrehozni. 

A közös egységek segítségével most is számoltak, főleg a tisztek, tüzérségi 
anyag, felszerelés tekintetében; a lovas tüzérosztályt teljes egészében a csá
szári és királyi 6. miskolci és 7. kisszentmiklósi lovas tüzéralakulatoknak kel
lett felállítaniuk, kiképzését irányítaniuk.50 

Az eredeti terveknek megfelelően, mondhatni menetrend szerint, 1914. áp
rilis l-jével megalakultak az új ágyús ezredek és a lovas tüzérosztály. Ezekhez 
természetesen a kijelölt osztályok tiszti, legénységi és lóállományát igénybe 
vették. A különböző áthelyezésekhez, az emberek és anyagok szállításához a 
vasúti hálózatot is használták. Az ezredek közül a 2. és 3.-nak csak 3 ütege volt, 
a 8. öttel rendelkezett, a többi 4 ütegből állott. Minden ütegben 6 löveget von
tak össze. A lovas osztálynak csupán 3 ütege volt, egyenként 4 löveggel. Ez 
utóbbi egy önálló osztálytörzsre, az osztály gazdasági hivatalára, az ütegekre, 
lőszertelep- és pótkeretre tagoilódott. Az ezredek szerveződése, valamint az egyes 
alosztályok elnevezése az előző évihez képest lényegében nem változott.51 

** Jolly Ernő: Az o s z t r á k - m a g y a r véderő fejlődése 1910-től a v i l ágháború végéig. I n : Magyar 
Katonai Közlöny (MKK) 1921 12. szám, 820-840. o. ; Schmid: i. m. I. B a n d 173. o. 
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Az 1914 áprilisától létező alakulatok — ugyanúgy, mint már korábban is — 
harcászati tekintetben a békehadrendileg elöljáró kerületi, illetve gyalog- vagy 
lovashadosztály-jparancsnokságmak ; a gazdászat-közigazgatást, kiegészítést, el
helyezést, mozgósítást tekintve az illetékes kerületi parancsnokságnak, kikép
zésre és tüzérségi anyagkezelésre nézve a tüzérségi felügyelőknek voltak alá
rendelve. A kerületi, illetve hadosztályparancsnokok a beosztott tüzércsapatok 
kiképzését megszemlélhették és katonai közigazgatását ellenőrizhették.52 

1914 nyarán az Osztrák—Magyar Monarchia hadserege hadosztályonként 1 
ezredet magába foglaló tüzérdandárral rendelkezett, mely 3 — 2 ágyús, 1 ta-
rackos — osztályából tevődött össze, azok pedig összesen 8 darab 6 löveges üteg
ből állottak, ami 48 löveget jelentett. A hadtestközvetlen tüzérséget (az adatok a 
továbbiakban is 2 hadosztályból álló hadtestre vonatkoznak) 8 löveget 2 üteg
ben felvonultató 15 cm-es nehéztarackos osztály képezte, így 1 hadtest 104 löve
get számlált. Ebből 60 darab 76 mm-es könnyű tábori ágyú volt. (Az első világ
háború előtt a 100 mm-es űrméret alkotta a könnyű és a közepes tüzérség 
közötti határt. A közepes tüzérség űrmérete 200 mm-ig terjedt, az ennél na
gyobb kaliberű lövegek a nehéztüzérséghez tartoztak.) 

Németországban egy tüzérdandárhoz két ezred tartozott 4 osztállyal, melyek 
12, egyenként hatlöveges ütegből állottak, így összességében a hadosztály
nak 72, a hadtestnek pedig 160 löveg volt alárendelve. A hadtest 52 közepes
illetve nehéztarackkal rendelkezett. 

Franciaországban a hadosztályhoz rendelt tüzérezred 3 osztályból állott, vég
eredményben 9 négylöveges üteg, azaz 36 könnyűágyú képezte annak 
tüzérségi erejét; a hadtest közvetlen alárendeltségében viszont 48 közepes- és 
nehézlöveg volt, tehát összesen 120 tüzérségi eszköz állt egy francia hadtest
parancsnok rendelkezésére. 

Oroszországban a hadosztály tüzérdandára egy 2 osztályt képező ezreddel, 
az osztályok összesen hat 8 löveges üteggel bírtak, a lövegek száma meg
egyezett a Monarchia hadosztályaiéval. Az orosz hadtest 112 löveggel rendel
kezett, ebből mindössze 16 volt nehéz tarack, mivel a hadosztály csak könnyű 
ágyúkkal volt felszerelve.53 

Az osztrák—magyar hadtest lövegeinek számát tekintve tehát elmaradt a 
jelentősebb hatalmakéihoz képest. 

A világháború állásharcai bebizonyították, hogy azok az államok követtek 
helyes szervezési elveket, amelyek hadereje több, nagyobb hatékonyságú kö
zepes- és nehéztara Okot, illetve mozsarat tudott felvonultatni. A könnyű ágyúk 
elsősorban lois űrméretűk, lövedékük alacsony röppályája, valamint kisebb 
romboló ereje miatt voltak kevésbé hatékonyak. A világháború kitörésekor az 
ágyúk és tarackok aránya a császári és királyi hadseregben 3:1; ugyanakkor 
Németországban 2:1 volt. 

A világégés első időszakában is a hadtestek védelmében csupán 3—6, támadó 
hadműveletben maximum 15—20 darabos lövegsűrűséget értek el arcvonalki-
lométereraként.54 Az 1912-ben összeállított eredeti tervezetnél — miszerint az 
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1914-es esztendőig 4 ágyús ezredet és 1 lovas osztályt hoznak létre — több 
valósult meg, azonban a világháború kitörése megakasztotta a honvéd tüzérség 
békés fejlődését. 

A tüzérség békehadereje 

Az 1913-ban felállított honvéd tüzér csapattestek békehadrendileg egy-egy 
gyaloghadosztályhoz tartoztak. (A 26 üteg hadrendi beosztását az 1. számú 
táblázat 29. o. mutatja.) Ezek a következő módon oszlottak meg. Az 1. honvéd 
tábori ágyús ezredet, valamint a 2. honvéd ágyús osztályt a 40. honvéd gyalog
hadosztályhoz; a 8. ágyús ezredet és az 1. ágyús osztályt a 20. gyaloghadosztály
hoz, a 3. osztályt a 41. hadosztályhoz, a 4. osztályt a 37. hadosztályhoz, az 5. 
osztályt a 38., a 6. osztályt a 39., a 7. osztályt a 42., a 8. osztályt pedig a 23. 
hadosztályhoz rendelték. (A honvéd tüzérség megerősítésére még közös tüzér
ütegek is szerepeltek a mozgósítási tervekben, erről később részletesen szót 
ejtünk.) 

1. számú táblázat 

A honvéd tüzérség békehadrendi beosztása 1913-ban. 

Csapattest Kiegészítését nyerte Állomáshely HadrendUeg beosztva Ütegek 
száma 

1. honvéd tábori 
ágyús ezred 

I. honvédkerület 
(Budapest) 

IV. hadtest (Budapest) 

Budapest 40. honvéd 
gyaloghadosztály 

Budapest 

5 

8. honvéd tábori 
ágyús ezred 

II. honvédkerület 
(Szeged) 

VII. hadtest (Temesvár) 

Lúgos 20. honvéd 
gyaloghadosztály 

Nagyvárad 

5 

I. honvéd tábori 
ágyús osztály 

IV. honvédkerület 
(Pozsony) 

V. hadtest (Pozsony) 

Hajmáskér 20. honvéd 
gyaloghadosztály 

Nagyvárad 

2 

2. honvéd tábori 
ágyús osztály 

IV. honvédkerület 
(Pozsony) 

V. hadtest (Pozsony) 

Hajmáskér 40. honvéd 
gyaloghadosztály 

Budapest 

2 

3. honvéd tábori 
ágyús osztály 

IV. honvédkerület 
(Pozsony) 

V. hadtest (Pozsony) 

Nyitra 41. honvéd 
gyaloghadosztály 

Budapest 

2 

4. honvéd tábori 
ágyús osztály 

IV. honvédkerület 
(Pozsony) 

V. hadtest (Pozsony) 

Nyitra 37. honvéd 
gyaloghadosztály 

Pozsony 

2 

5. honvéd tábori 
ágyús osztály 

V. honvédkerület 
(Kolozsvár) 

XII. hadtest 
(Nagyszeben) 

Nagyszeben 38. honvéd 
gyaloghadosztály 

Kolozsvár 

2 

6. honvéd tábori 
ágyús osztály 

II. honvédkerület 
(Szeged) 

VII. hadtest (Temesvár) 

Lúgos 39. honvéd 
gyaloghadosztály 

Kassa 

2 

7. honvéd tábori 
ágyús osztály 

VI. honvédkerület 
(Zágráb) 

XIII. hadtest (Zágráb) 

Zágráb 42. honvéd 
gyaloghadosztály 

Zágráb 

2 

8. honvéd tábori 
ágyús osztály 

VI. honvédkerület 
(Zágráb) 

XIII. hadtest (Zágráb) 

Zágráb 23. honvéd 
gyaloghadosztály 

Szeged 

2 

összesen: 
26 
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2. számú táblázat 

A honvéd tüzérség békehadrendje 1914. április 1. után 

Csapattest Kiegészítését nyerte Állomáshely Hadrendileg beosztva Ütegek 
száma 

1. honvéd tábori 
ágyús ezred 

I. honvédkerület 
(Budapest) 

IV. hadles t (Budapest) 

Budapes t 4 0 . honvéd 
gyaloghadosztály 

(Budapest) 

4 

2 . honvéd tábori 
ágyús ezred 

II. honvédkerület 
(Szeged) 

VII. t iadtesl (Temesvár) 

Versec 2 3 . honvéd 
gyaloghadosztály 

(Szeged) 

3 

3 . honvéd tábori 
ágyús ezred 

III. honvédkerület 
(Kassa) 

VI. hadtest (Kassa) 

Kassa 
(pótkeret Eperjes) 

3 9 . honvéd 
gyaloghadosztály 

(Kassa) 

3 

4. honvéd tábori 
ágyús ezred 

IV. honvédkerület 
(Pozsony) 

V. hadlest (Pozsony) 

Nyitra 37 . honvéd 
gyaloghadosztály 

Pozsony 

4 

5. honvéd tábori 
ágyús ezred 

V. honvédkerület 
(Kolozsvár) 

XII. hadtest 
(Nagyszeben) 

1. oszt. ezredtörzs 
lőszertelep -

pól kére t 
Marosvásárhely 

2. oszt. Nagyszeben 

3 8 . honvéd 
gyaloghadosztály 

Kolozsvár 

4 

6. honvéd tábori 
ágyús ezred 

VI. honvédkerület 
(Zágráb) 

XIII. hadtest (Zágráb) 

Zágráb 4 2 . h o n v é d 
gyaloghadosztály 

Zágráb 

4 

7. honvéd tábori 
ágyús ezred 

!.. IV. honvédkerület 
(Budapest . Pozsony) 

IV.. V. hadtest 
(Budapest, Pozsony) 

Hajmáskér 
(pótkeret Veszprém) 

4 1 . honvéd 
gyalog! íadosztály 

Budapes t 

4 

8. honvéd tábori 
ágyús ezred 

II.. III.. V. 
honvédkerület (Szeged, 

Kassa. Kolozsvár) 
VII., VI.. XII. hadtest 

(Temesvár. Kassa. 
Nagyszeben) 

Lúgos 2 0 . honvéd 
gyaloghadosztály 

Nagyvárad 

5 

1. honvéd lovas 
tüzérosztály 

11.. III. honvédkerület 
(Szeged. Kassa) 
VII.. VI. hadtest 

fTemesvár. Kassa) 

Szeged 11. honvéd 
lovashadosztály 

Szeged 

3 

összesen: 
34 üteg 

Az 1914-es átszervezés után az 1. és a 8. ágyús ezred alárendeltsége nem vál
tozott; a 2. ezred a 23., a 3. ezred a 39., a 4. ezred a 37., az 5. ezred a 38., a 6. 
ezred a 42., a 7. ezred a 41. gyaloghadosztály; az 1. honvéd lovas tüzérosztály 
pedig a 11. lovashadosztály tüzérségi erejét alkotta. (Az április l-e utáni beosz
tást a 2. számú táblázat ismerteti.) 

A honvéd tüzércsapatok teljes béke- és hadiállományát 1913 januárjában 
vették át a császári és királyi tüzéralakulatoktól. Jelentős számú tisztet, al
tisztet és kiképzett legénységet helyeztek így át. A honvéd tüzér tisztikart 
ezen a módon, illetve kisebb részben honvédségi szolgálatra vezényléssel terem
tették elő. 

A császári és királyi hadügyminisztérium már 1912 őszén 84 tiszt áthelyezé
sét rendelte el, akiknél fontos szempontként vették figyelembe a magyar, il-
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letve horvát nyelv ismeretét; ami érthető, hiszen a legénységgel szót kellett 
tudniuk érteni.57 

Az 1913. évi kormányjelentésből kiderül, hogy 1912. október 1-je és 1913. 
szeptember 31-e között valójában 95 tiszt ikerült a honvéd tüzérség tényleges 
állományába.58 A közös hadsereg magyar kiegészítésű tüzérezredeinek tartalé
kából a honvéd tüzércsapatok tartalékállományába 285 tisztet, zászlóst, had-
apródot helyeztek át 1913 folyamán, természetesen 1914-ben is folytatódott ez 
a gyakorlat.59 

Az új tüzéralakulatok részére a legénységet bizottság jelenlétében vették át, 
amelyben a tüzér felügyelő is helyet foglalt. Például a lovas tüzérosztályét 
1914 márciusában.60 1913 februárjában még főként altisztek és hajtótüzérek 
hiányoztak a csapatoknál. A rá következő évben pedig elsősorban a hadiállo
mány fedezéséhez szükséges katonákat kellett a közös tüzérdandároktól át
helyezni.61 

A honvédség kötelékén belül is történtek átvezénylések állományrendezés 
céljából például 1913 decemberében az 1. honvéd tábori ágyús ezredből az 1., 2. 
és 5. ágyús osztályokhoz. 

1914 februárjában honvéd huszárokat kellett áthelyezni a tüzérséghez, „fo
gyatékok pótlására." Hogy az új ezredek április elején megfelelő létszámmal 
rendelkezzenek, szintén jelentős átcsoportosításokkal járt, több száz honvéd 
mozgatása szükségeltetett.62 

A honvéd tüzérség létszámviszonyait vizsgálva megállapítjuk: a megszer
vezéstől kezdve fokozatosan nőtt a tisztek, illetve a legénység száma. Ezt az 
állítást alátámasztandó álljon itt néhány adat. 1913 áprilisának elején az anya
könyvi — tényleges, tartalékos, póttartalékos — állományban meglévő katonák 
száma a következő volt: 188 tiszt, 125 tisztjelölt, 5097 fő legénység. A rend
szeresített (tehát az előírt) tényleges állományban a létszámfelettiekkel együtt 
101 havidíjas, valamint 2928 fő szerepelt. 

Az 1913 december közepi állománytáblázatból megtudjuk, ekkor az anya
könyvi állományban 256 havidíjas, 174 tisztjelölt, 9735 tüzér; a rendszeresített 
tényleges állománybian a létszámifelettiekkel 190 havidíjas és 2984 legénységi 
egyén volt. Az 1914 áprilisi szám szerinti, összesítésben az anyakönyvi állomány 
446 havidíjast, 189 tisztjelöltet, 16 102 honvédet számlált; a rendszeresített tény
legesek 269 havidíjast, 6 tisztjelöltet, 4533 tüzért tettek ki. Július végére ezen 
adatok az alábbiakra módosultak: az anyakönyvben lévők száma 458 havidíjas, 
189 tisztjelölt, 16 211 legénységi egyén; a rendszeresített ténylegeseké 267 havi
díjas, 1 tisztjelölt, és 4305 tüzér volt.63 

Kezdettől fogva jellemző volt a honvéd tüzértisztek csekély száma az egyes 
alakulatoknál, nagy hiányosságok voltak e tekintetben még 1914-ben is. Ezért 
egy 1913 májusában kiadott rendeletben megtiltották elvezénylésüket a tüzér
ségtől más fegyvernemeikhez, illetve a különböző tanfolyamdkra, mondván, az 
a kiképzés rovására menne.64 
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A tüzérségi felügyelő (Kárász tábornok) ekként nyilatkozott 1914 februárjá
ban: „A tiszti létszám minden honvéd tüzér csapattestnél egyformán kedvezőt
len, főleg eredeti tüzér alantos tisztben oly nagy a hiány, hogy a próbaszolgálat 
után most áthelyezetteket teljes értékű tisztek gyanánt kell alkalmazni.65 

1914 júniusában a honvédelmi miniszter felszólítást tett közzé hivatásos 
tisztjelöltnek való jelentkezésre, amelyet többek között a honvéd tüzérség foko
zatosan növekvő tiszti szükségletével indokolt.66 

Tagadhatatlanul nélkülözhetetlenek voltak a tisztek, annál is inkább mivel 
a parancsnoki teendőket (ezred-, osztály-, üteg-, lőszertelepkeret-, pótkeret
parancsnokok) ők látták el; ezenkívül még voltak tisztek az ezredtörzsbe be
osztva, valamint az osztályok giazdasági hivataladnak élén. (Egyébként a tisztek 
kinevezésének joga az uralkodót illette.67 Az 19134>an megjelent, „Határozvá-
nyok a magyar királyi gyalog és tüzér csapatok törzstisztjei részére" cíimet 
viselő dokumentum az alakulatok törzsaltisztjeinek feladatait így összegzi: a 
kiképzés során mentesítsék a tiszteket, illetve helyettesítsék a hiányzó alantos-
tiszteket; legyenek vezetői és tanácsadói az alosztályok többi altisztjeinek; az 
alantostiszteket békében és háborúban egyaránt pótolni kellett tudniuk.68 

A békeálloinány tényleges tiszti szükségletét, mondhatni, 1914 júliusára majd
nem sikerült előteremteni (206 havidíjas az előírt 267-tel szemben.) 

Hasonló volt a helyzet a ténylegesen szolgáló legénységnél, ahol szintén csak 
1914 nyarán közelítette meg a meglévő 4211 tüzér a rendszeresített 4305 fős 
létszámot.69 A kedvezőtlen létszámviszonyok fő okának a gyorsított felállítást 
és kiképzést tekinthetjük. 

A honvéd tüzércsapattestek békeállomány-viszonyai megközelítőleg azonosak 
voltak az osztrák—magyar (közös) hadsereg tüzérségéével.70 

Egy honvéd ágyús üteg békelétszáma 1913—1914-ben 104, a lovasütegé 111 
fő volt, míg Oroszországban ezek a számadatok 184 és 180, Franciaországban 
113, illetve 178, Németországban 128 valamint 141 főre rúgtak ütegenként.71 

Külön ki kell térnünk a tiszti utánpótlás problémájára, ami nagy fontossággal 
bírt a tüzérség szempontjából. Az 1912-es év őszén önként jelentkező gyalog
sági alantostiszteket osztott be a hadvezetés a császári és királyi hadsereg 
tüzérségéhez kiképzés céljából. Az erre vonatkozó felhívást még ugyanezen év 
augusztusában tette közzé a honvéd főparancsnokság. Két évi próbaszolgálat 
és egy eredményes vizsga letétele után végleg a honvéd tüzérség állományába 
voltak áthelyezendők. Ezek névsorát Hazai honvédelmi miniszter megküldte 
Bécsbe. Nagyon szigorú következményeket állított a leendő tisztekkel szemben, 
például a csapattesteknél félévente kellett vizsgát tenniük. A november elsejé
vel a hadseregbe vezényelt tisztek próbaszolgálati idejét már csak egy évben 
határozta meg. (Valószínűleg azért, hogy minél előbb rendelkezésre álljanak a 
képzett tisztek.)72 
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Főként magyar anyanyelvű, de a közös hadsereg tüzérségénél szolgálatot 
teljesítő tisztek, altisztek kérték áthelyezésüket a honvédség új fegyvernemé
hez, illetve próbaszolgálatra való beosztásukat. A tiszthiányra tekintettel azon
ban még gyengébb minőségű tartalékosok jelentkezését is elfogadták.73 1913. 
január l-jével a közös ágyús ezredekhez újabb 30 főhadnagyot és hadnagyot 
osztottak be próbaszolgálatra a honvéd gyalogezredek állományából.74 A hon
védelmi miniszter 1913 márciusában átiratokkal, javaslatokkal bombázta a 
közös hadügyminisztert, melyeknek az volt a lényege, hogy a császári és ki
rályi hadseregbe előző év őszén átvezényelt tisztek egy részét minél előbb a 
honvéd tüzéralakulatokhoz helyezze vissza a próbaszolgálat folytatására. Ezen
kívül kérte Krobatint, hogy abban az évben a mödlingi császári és királyi 
műszaki akadémiáról kikerülő magyar anyanyelvű akadémikusokat, valamint 
tartalékos tüzér tisztjelölteket és tényleges szolgálatban álló egyévi önkénte
seket a honvéd tüzérség kötelékében teljesítendő szolgálatra szólítsa fel. A fel
kérésnek a hadügyminiszter eleget is tett.75 

A tüzérekhez természetesen közvetlenül is osztottak be honvéd gyalogos
tiszteket próbaszolgálatra. A közös hadseregbeli tiszteik, alkalmasságukat bizo
nyítandó, 1913. szeptember végén — október elején az alakulatoknál, a hon
védséghez vezényeltek 1914 januárjában a Ludovika Akadémián tetteik elméleti 
és gyakorlati vizsgát. Az utóbbira berendeltek száma 13 fő volt. A császári és 
királyi hadseregben befejezett szolgálatuk után a tisztek 1914. január elsejével 
kerültek át a honvéd tüzérséghez.76 

Az egyévi önkéntesi szolgálatot már az 1882. évi 39. törvénycikk kiterjesz
tette a honvédségre. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy 1 évi tényleges 
szolgálat után védkötelezettségének további tartamára tartalékos állományba 
került az a személy, aki annak az évnek október elsejéig, amikor besorozták, 
valamilyen középfokú tanintézetet sikerrel elvégzett, vagy ilyenben érettségi 
vizsgát tett. Ebbe a kategóriába tartoztak még a tanítók, tanárok, orvosok, 
állatorvosok, gyógyszerészek. E szolgálati mód rendszerint az állam költségén 
volt teljesítendő; a lovasságnál, lovagló tüzérségnél, vonatcsapatoknál elvileg 
csak saját költségükön szolgálhattak önkéntesek. Utóbbiak viszont a csapat
testet maguk választhatták. A letöltött egy év után tartalékos hadapróddá, 
zászlóssá vagy tisztté léphettek elő.77 

1913 májusában 3 főben állapították meg a honvéd ágyús osztályokhoz üte
genként felvehető egyévi önkéntesek számát. 

A tartalékos tisztek utánpótlására már rögtön a felállítás után helyeztek át 
a közös hadseregtől körülbelül 30 fő tüzér egyévi önkéntest.78 Szeptember 
folyamán ismét sor került áthelyezésekre, ezeket az embereket a honvédségnél 
a hónap utolsó napján szabadságolták. Ténylegesítésük a következő előléptetési 
menetrend szerint ment volna végbe: az 1913 szeptemberi tartalékos hadapród
jelölt 1914 januárjában már tartalékos hadapród, 1914. november elsején tény
leges zászlós, 1915. január elsején pedig már mint tartalékos hadnagy szerepelt 
volna.79 
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A ténylegesítésre törekvő tiszteknek és tisztjelölteknek kiegészítő vizsgát 
kellett tenniük a Ludovikán, amelynek anyaga felölelte a leendő havidíjas 
teendőinek, átadandó ismereteinek széles palettáját.80 

1913 októberében Budapesten az 1. honvéd tábori ágyús ezrednél került fel
állításra tüzér egyévi önkéntesi, illetve tüzér tartalékos tiszti iskola. Az októ
ber elsején bevonuló egyévi önkénteseknek 5-én kellett a fővárosban jelent
kezniük. Elhelyezésükről és élelmezésükről az első ágyús ezred gondoskodott, 
a szükséges lovakat a honvéd huszárezredek bocsátották rendelkezésre. Az 
oktatókat — ezredektől 7, osztályoktól 3 fő — és a legénységét a tüzérség 
összes alakulatától vezényelték. A 7. és 8. tábori ágyús osztály önkénteseit 
Zágrábban képezték ki. E tanfolyamokat április—májusban Várpalotára he
lyezték ki. Az ott végzettek június végéig még gyakorlati képzésben részesül
tek, ezután kerültek ütegeikhez.81 

Az egyévi önkénteseknek az ütegnél az altiszti és egyben az alantostiszti 
szolgálatot kellett elsajátítaniuk. Az alakulat egyik alantostisztje előkészítette 
őket a szeptember második felében tartandó tartalékostiszti-vizsgára. Az ott 
megfelelteket a következő év január elsejétől tartalékos hadnagyokká, illetve 
zászlósokká, vagy hadapródokká nevezhették ki.82 

Az 1872 óta fennálló Ludovika Akadémián a tüzértisztek képzését már az első 
felállítási tervezetek készítői tervbe vették.83 Az elhatározást tettek követték, 
így az 1912/13-as tanévben az Akadémián tüzérosztályt állítottak fel. A tüzér
akadémikusok száma évfolyamonként 40 fő volt. 

Hangsúlyozottan a jó felvételi eredményű és kiváló képességű hallgatókat 
válogatták össze. Ruházatuk, felszerelésük megegyezett a többi akadémikusé
val, azonban puska helyett kurtályuk volt és lóháton vonultak ki. A képzésükre 
szolgáló hároméves tanterv teljesen azonos volt a császári és királyi mödlingi 
műszaki akadémia tüzérosztályaiéval, ők alkották az első tanévben a gyalog
sági akadémikusakkal együtt a Ludovika harmadik századát, amelyet 1913/14-
ben a lovassági növendékekkel együttesen, 1914/15-re már önállóan kellett 
képezniük. Az egész intézet összesen 1 zászlóaljnyi erőt képviselt. Kiképzé
süket részben az Akadémia akkori tanárai, részben pedig a közös hadseregtől 
áthelyezett tüzértisztek végezték, összesen nyolcan. Megtanították őket többek 
között az 5M. 8 cm-es tábori ágyú, a 99M. 19 cm-es tábori tarack és a 99M. 7 
cm-es hegyi ágyú kezelésére. Eleinte súlyos nehézségekkel küszködött a tanin
tézet vezetősége, hiszen biztosítani kellett a tüzérakadémikusok képzéséhez 
körülbelül 50 lovat, tüzérségi anyagot, a különböző fegyverek és lövegek 
mintáit, megfelelő elhelyezést, gyakorlóteret. Ezenkívül nem voltak magyar 
nyelvű tankönyvek és hiányoztak a tüzér szakkifejezések. Az Akadémia ve
zetői a közös hadügyminiszter segítségével fokozatosan megoldották ezeket a 
problémákat. A 40 hallgató közül 20 a soproni honvéd főreáliskolát végzett 
növendék volt, 20 középiskolában érettségizett, illetve a nagyváradi és pécsi 
hadapródiskolákból került a tüzérosztályba. Az első évben 37 tüzérakadémikus 
végzett a 40-ből. Egy-egy évfolyam létszáma egyébként 100 főben, az egész 
Akadémiáé 300-ban volt megállapítva. A hallgatók száma az 1913/14-es tanév
ben összesen 264 fő volt. (I. évfolyam 100, II. évfolyam 89, III. évfolyam 75 fő.) 
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Az 1912-ben bevonult hallgatók az első két évet a megszabott tantervek 
szerint végezték el, a harmadikat a háború kitörése miatt már nem fejezhették 
be.84 Az első honvéd tüzérhadnagyokat 1914. október 15-én avatták fel; ők — 
szám szerint 35-en — tulajdonképpen az iskolapadból rögtön a harctérre kerül
tek.85 

A havidíjasok képzésének céljaira a fentebb felsoroltakon kívül még számos 
tanfolytaim is létezett, így például 1913. március l-jétől, valamint a rá következő 
esztendőben ugyanakkor, patkolóiskolákba tábori ágyús ezredenként 2, ágyús 
osztályonként 1—1 főt vezényelt a honvédelmi miniszter.86 

1913 április közepe és június vége között, majd a következő évben szintén 
éhben az időszakban, az 1901 óta fennálló hajmáskéri Császári és Királyi Tábori 
Tüzér Lövőiskola keretein belül tüzér távbeszélő tanfolyam működött, amely
nek célja az volt, hogy az oda beosztott honvéd tiszteket és altiszteket a táv
beszélő és jelző szolgálat oktatóinak képezzék ki.87 

Az említett hajmáskéri „lövőiskolába" — ahová 1908-tól évente 1—1 gyalog
hadosztály egész tüzérségét vitték iskoladandárként — 1914. április 14. és jú
nius 7-e között a honvéd tüzérségtől hallgatóként 10 századost és 8 tartalékos 
tisztet, a lőiskolai ezred megerősítésére egy hadiállományú ágyús osztályt vezé
nyeltek. A hallgatók számára összesen 441 gránátot és 2199 srapnelt utaltak ki. 
A tanfolyam végén a résztvevő tiszteknek számot kellett adniuk ott szerzett 
tudásukról. (Csak a teljesség kedvéért említjük meg, hogy a közös hadsereg 
hegyi tüzérségének lövőiskolája 1909 óta a Sarajevo melletti Kalinovikban 
volt.88 

A honvédelmi miniszter a szintén Hajmáskéren szervezett törzstiszti tájé
koztató tanfolyamra — mely 1914. június 15. és július 7-e közötti időben lé
tezett — 3 főt rendelt a tüzérségtől. A tájékoztató tanfolyam rendeltetése az 
idősebb, előléptetésre alkalmas századosok továbbképzése, ismereteik elmélyí
tése volt, amit a csapatvezetés terén hasznosíthattak.89 

1914 júniusában kéthetes tanfolyamot hoztak létre a várpalotai csapatgya
korlótéren, a gyalogságtól áthelyezett tisztek tüzérségi lövészetben történő 
alapos kiképzése céljából. Ezen összesen 30 hadnagy és főhadnagy vett részt.90 

1914 első hónapjaiban gyalogsági sítanfolyamokon a tüzérség számára is képez
tek ki járőröket, minden ágyús osztálynak egyet-egyet. Az év januárjában 
külön ilyen jellegű tanfolyamot állított fel a honvédség vezetése Nagyszeben 
mellett, amelybe 4 tüzér főtiszt lett vezényelve, alkok a későbbiekben tüzér 
sí járőrök kiképzésére voltak hivatva.91 A honvéd kiegészítő kerületenként létre
hozott kerületi tiszti iskolák eredeti célja gyalogsági főhadnagyok egységes 
továbbképzése volt. Ezek működését a budapesti és zágrábi kivételével 1913. 
július 15-től 2 évre felfüggesztették. 1914 folyamán viszont már a tüzérségtől 
is terveztek behívni oda tiszteket.92 
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A legénységi utánpótlás kérdéskörének vizsgálatánál az 1012-es véd- és 
honvédségi törvény rendelkezéseiből kell kiindulnunk. Ezek értelmében a hon
védség kiegészítése 4 forrásból történhetett: újoncállítás; közös hadseregbeli 
tartalékosok és póttartalékosok, valamint önként jelentkező havidíjasok és 
legénység áthelyezése ; katonai nevelő- és képző intézetek elvégzése után tisz
teknek, vagy tisztjelölteknek felavatott egyének állományba vétele, és végül 
önkéntesek belépése által. Az újonckontingens a törvények érvényességének 
első évére 17 500, második évére 21 500, harmadik évétől az azt követő 9 esz
tendőre 25 000 főt tett kd. Ebbe a számiba az egyévi önkéntesek nem számí
tottak bele. A tényleges szolgálatra kötelezett legénység közül azokat, akik az 
újoncok bevonulása után a költségvetésben megállapított békelétszám felett 
voltak, „szabadságolni" kellett. Az újoncszükséglet fedezése után fennmara
dókat a póttartalékba helyezték. Ennek megfelelőn a honvédség 3 állomány
csoporttal rendelkezett: tényleges állomány, tartalék és póttartalék. Az álta
lános védkötelezettsiég 21-től 32 éves korig tartott, a népfelkélő kötelezettség 
19 és 42 éves kor között állott fenn. A tényleges szolgálati idő 2 év volt, majd 
10 év következett a tartalékban. Ez a lovasságnál, valamint a lovagló tüzérség
nél 3 és 7 évre módosult. A póttartalékban — amely a honvédség hadiállomá
nyának és esetleges háborús veszteségeinek fedezésére szolgált — értelem
szerűen 12 évet kellett eltölteni.93 

Ez utóbbi állománycsoportba tartoztak a bevett és törvényesen elismert 
vallásfelekezetek papjelöltjei, papjai; az öröklött mezei gazdaságok birtokosai; 
olyan hadkötelesek, akik egyedül tartották el családjukat, rokonságukat. Ter
mészetesen a póttartalékba helyezésre feljogosító okmányokat az illetékes 
sorozóbizottság előtt fel kellett mutatni. 

Az újoncállítás a minden év március 1. és április 30. között tartott fősoro-
záson, illetve a szükségletnek megfelelően, utósorozáson történt. E tevékeny
séget sorozó j árasonként vegyes sorozóbizottságok végezték, ezek voltak hivatva 
eldönteni a különböző kedvezmények — egyévi tényleges szolgálat, póttarta
lékba helyezés, szolgálathalasztás — engedélyezését. 

A fősorozáson a 21—23 éves védkötelezetteket, valamint a honvédség újonc
jutalékának 5%-át kitevő önkénteseket sorozták be. Állományba vételük min
den év október l-jén történt, a szolgálat teljesítését is elvileg ettől a naptól 
kezdték el. A tényleges szolgálat leteltével a tartalékba történő áthelyezést, 
a közös hadsereg tartalékából (póttartalékból) a honvédségbe történővel egye
temben, december 31-én kellett végrehajtani. 

Évente az aratás után úgynevezett ellenőrzési szemléket tartottak a hon
védségnél, amelyeken mindazokat a tartósan szabadságolt tartalékosokat és 
póttartalékosokat kötelezték megjelenésre, akik abban az évben semmiféle 
katonai szolgálatot nem teljesítettek. 

Szervezési okokból — mint például a honvéd tüzérség felállítása volt 1913-
ban — a hadügyminiszter a honvédelmi tárca fejének kívánságára közös had
seregbeli havidíj asokat és legénységi állományúakat helyezhetett át a hon
védséghez, azonban ilyen esetben a kiegyenlítést „pótlegény" állításával kellett 
végrehajtani.94 
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Az 1Ô12. évi dl. törvénycikk rendelkezéseinek megfelelően a magyar állam 
területe hadkiegészítés és mozgósítás szempontjából 6 honvédkerületre oszlott, 
amelyek a kiegészítési és nyilvántartási ügyek ellátására, intézésére további 
ún. kiegészítő kerületekre tagozódtak.95 1913 március elsejétől a honvédkerü
letek (illetve az oda tartozó homvéd kiegészítő parancsnokságok), valamint a 
közös hadsereg hadtestjeinek (illetve hadkiegészítő kerületeinek) területe meg
egyezett. A honvéd kiegészítő kerületek száma a korábbi 28-ról 47-re növe
kedett, azok mindegyikében egy közös hadseregbeli és egy honvéd kiegészítő pa
rancsnokság működött. Utóbbit valamelyik honvédségi állomáshelyen kellett 
elhelyezni. Elnevezésükben is az állomás neve szerepelt, pl. „Magyar királyi 
lévai honvéd kiegészítő parancsnokság." A kerületek száma a világháború 
megindulásáig nem változott.96 (A hadtestek és a honvédkerületek területei 
elhelyezkedését az 2. számú ábra 38. o. ismerteti.) 

Az osztrák—magyar hadsereg 16 hadtest (összesen 112 kiegészítő kerület) 
területéről nyerte kiegészítését, a császári királyi Landwehr 9 kerületében 
pedig 59 kiegészítő parancsnokság létezett.97 

A honvéd tüzérség 1913 tavaszán történt megalakulása előtt a császári és 
királyi hadseregtől már kiképzett legénységet kapott, így az átadott katonák 
pótlására a következő év októberében a közös hadsereg tüzér csapattestei szá
mára a magyarországi kiegészítésű kerületekből több újoncot soroztak be. 

Az első honvéd-tüzér újoncok 1913. október 15-én vonultak be, számuk ágyús 
ezredenként 387 (és még 50 póttartalékos), ágyús osztályonként 155 (valamint 
20 póttartalékba tartozó) volt. A tüzéralakulatok az egész honvédkerület terü
letéről kapták utánpótlásukat. Ennek ellenére előfordult, hogy valamely csapat
testnél kevés, vagy éppenséggel túl sok újonc állt rendelkezésre. Az újonckikép
zés 10 hétig, a karácsonyi szünetig tartott; az ütegek, valamint a csapatiskolák 
(pl. üteg- és osztály- altisztképző, hajtóiskolák) rendszeres foglalkozásai csak 
január elején kezdődtek.98 

1914 tavaszán a honvéd tüzérezredek azévi újoncjutalékát a következőkép
pen határozta meg egy miniszteri rendelet: az 1., 4., 5., 6., 7. ezredek mindegyi
kéhez 224, a 2. és 3. ezredekhez egyenként 168, a 8. ezredhez 280, a lovas tüzér
osztályhoz pedig 248 főt kellett behívni, ezen kívül ágyús ezredenként 60 pót
tartalékost. A póttartalékosok és tartalékállományúak nyilvántartását az ala
kulatok pótkereténél végezték.99 

A tüzéralakulatok kiképzése 

Az 1912-es védtörvény a kiképzéssel kapcsolatosan is részletes útmutatást 
ad. így előírja többek között, hogy a honvédség póttartalékába tartozó szemé
lyek békében 10 hétig tartó alapkiképzésben részesüljenek, valamint azt is, a 
tartalékállományúakkal egyetemben szolgálati kötelezettségük ideje alatt fegy
vergyakorlatokra kötelezhetők. A tartalékosokat legfeljebb 4 alkalommal ösz-

nr> A 31. te. 11. §-a. 
!lfi Szervi ha t á rozványok a m a g y a r k i rá ly i honvéd kerüle t i pa r ancsnokságok s zámára . Bp'., 

1913. 3. o.; Berkó: i. m. : 57., 130. o. 
v Nagy — Pisztrai : i. m . : 198. o. 
m HL Hfp. Tüf. 1913 tf. 519., 748., 829.; Berkó : i. m. : 98., 126-127. O. 
99 HL Hfp. 1914 fp. 3102. 
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szesen 14 hét időre, a póttartalékosokat háromszor 4 hétig tartó gyakorlato-
zásra hívhatták be.100 

A honvédelmi miniszter egy 1913 januárjában kiadott rendeletében a feb
ruárban tartandó harcszerű és szemléltető tüzérségi lőgyakorlatok végrehaj
tására ütegenként 180 lőszert (180 srapnelt és 60 gránátot) engedélyezett. 
A municiót a császári és királyi tüzérszertárakból tervezte vételezni; az össze
gyűjtött töltényhüvelyeket, gyújtókat a gyakorlatok után a honvéd központi 
fegyvertárba, Budapestre kellett beszállítani. A lövészetek a közös hadsereg 
tüzérségi lőterein — amelyek használatáért kártérítést kellett fizetnie a hon
védségnek — voltak végrehajtandók.101 

A tüzérségi felügyelőnek felterjesztett korabeli jelentésekből kiderül, hogy 
a lőgyakorlatokat az előírás szerint megtartották; mégpedig az 1. tábori ágyús 
ezred február 19—28-ig Örkényben, a 8. ágyús ezred és a 2. ágyús osztály 24. 
és 28. között valamint az 1. ágyús osztály 17—18-án Hajmáskéren, a 3. és 4. 
ágyús, osztály 24—25-én Bálincon, a 7. valamint 8. ágyús osztály 13—21. között 
Zágráb mellett lőtt. Megszabták előre, hogy a kiutalt 180 lőszert (akkori szó
használattal lövést) nem kell feltétlenül elhasználni.102 

Később is jellemző volt a tüzérségi munícióval való takarékoskodás. 
Hazai miniszter a nyáron tartandó lövészetekre ütegenként 336 lövést (246 

srapnelt és 90 gránátot) engedélyezett. E kiszabatból az újoncképzés után tar
tott egynapos, decemberi szemléltető lövészetekre — amelyek a békeállomás
hoz közel eső lőtereken zajlottak le — ütegenként 12 srapnelt kellett félretenni. 
(1913-ban egyébként a közös tüzérség ütegeinél is ugyanennyi volt a kiutalt 
lőszermennyiség, azonban már akkor kihangsúlyozták: 400-ra lenne szükség.) 
Az ugyanazon kerület területén elhelyezett császári és királyi tüzérség által 
használt lőtereket jelölte ki a gyakorlat végrehajtására. Az ezredben, vagy 
nagyobb kötelékben való lövést, ahol lehetett, a közös tüzérség alakulataival 
együtt, az egyazon állomáshelyen elhelyezett honvéd ágyús osztályoknak egy-
időben kellett tartaniuk, július második felében.103 

Az „Áttekintés a magyar királyi honvéd tüzércsapatok lövőgyakorlatairól" 
elnevezésű táblázat alapján rekonstruálhatjuk, hol és mikor tervezte a had
vezetés a lövészetek végrehajtatását. Eszerint az 1. ágyús ezrednek Örkényben 
július 17. és augusztus 6.; a 8. ágyús ezrednek a bálinci lőtéren július 25. és 
augusztus 16.; az 1. és 2. tábori ágyús osztálynak Hajmáskéren július 16. és 26.; 
a 3., valamint a 4. ágyús osztályoknak Zurányban július 15. és 22.; az 5. ágyús 
osztálynak Nagysinken július 30. és augusztus 7.; a 6. osztálynak Bálincon 
július 20. és augusztus 19.; a 7. és 8. osztálynak pedig július 12. és 26. között 
Vir j én kellett lőnie. A lőgyakorlatok üteg-, osztály-, illetve ezredkötelékben 
folytak. Az adott időben, a felsorolt lőtereken a közös tüzérdandárok ezredei 
is lőttek, a honvédségi alakulatokkal párhuzamosan. Például a 7. tüzérdandár 
ezredei Bálincon, a 4. dandár alakulatai Örkényben, a 9. dandár egységei Haj
máskéren, az 5. tüzérdandáréi Zurányban, a 13. dandár Virjén, a 12. pedig 
Nagysinken. Sőt még együttműködésre is sor került közöttük, amikor július 
utolsó napjaiban az 1., valamint a 2. tábori ágyús osztály, összevontan, a 9. 
közös tüzérdandárból alakult ágyús ezred 6. ütegét képezte.104 

100 AZ 1912. évi 30. te. 48. §, a 31. te. 8-9. §-ai. 
Ml HL H í p . Tüf. 1913 tf. 47. 
«M HL Hfp. Tüf. 1913 tf. 2-10., 59.; 75., 157. 
103 HL Hfp. Tüf. tf. 335., 351., 408., 1072., 1074., 1089. 
«K HL Hfp. Tüf. 1913 tf.'453., 544. 
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A Ludovika Akadémia tüzérhallgatói 1913. július 24. és július 18. között 
Hajmáskéren, a mödlingi akadémia növendékeivel közösen, fogatolási és lo
gy akorlatokon vettek részt, amelyek záró lövészetéhez a helybeli 2. honvéd 
ágyús osztály bocsátotta rendelkezésére az ütegeket és fogatokat.105 

Ide kívánkozik egy kiegészítés: a honvédelmi miniszter nyáron a honvédség 
legénységi állományú tagjainak un. aratási szabadságot engedélyezett, azonban 
a tüzérségnél szolgálók a kiképzés folyamatosságát 'megőrzendő csaik „rendkívül 
méltányos és igazolt esetekben" vehették azt igénybe.106 

Ehhez az is hozzájárult, hogy az új honvéd tüzérségnek kevés idő állt ren
delkezésére a lövészetekhez; ami főként abból adódott, hogy a közös lőtereken 
túl sok üteg lőtt egyszerre, nagy volt a zsúfoltság, sok feladatot kellett a le
génységnek rövid idő alatt megoldania. Csak az 1. tábori ágyús ezred volt a 
kivétel, ez az alakulat betarthatta a kívánatos időbeosztást. A tüzér felügyelő 
javasolta feletteseinek, hogy a kialakult helyzeten önálló honvédségi tüzér lő
terek berendezésével javítsanak. Ezenkívül szóvá tette azt is, legalább 400 
lőszert utaljanak ki ütegenként gyakorlatozásra.107 Az 1914. évi lőszer javadal
mazás mennyisége az előző esztendőhöz képest ütegenként 354 darabra (294 
srapnel és 60 gránát) növekedett. Ebben az évben a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően a június vége és augusztus közepe közötti időszakban tervezték a 
lőgyakorlatok megtartását, az alábbiak szerint: az 1. és 4. tábori ágyús ezred 
Várpalotán, a 2. ezred Csukáson, a 3. ezred Rimaszécsen, az 5. ezred Nagy-
sinken, a 6. Gyurgyevácon, a 7. ezred és a Ludovika hallgatói Hajmáskéren, 
a 8. ezred Csukáson, az 1. lovas tüzérosztály Lippán lőtt volna. A nagyobb 
kötelékekben történő lövésnél ismételten a császári és királyi lüzérdandár-pa-
rancsnokokat jelölték ki gyakorlatvezetőül.108 1914 nyarán az egyes tüzér csa
pattestek valószínűleg egészen a mozgósítás elrendeléséig folytatták a lövé
szetet. 

A közös hadsereggel együttesen használt tüzérségi lőterek részbeni teher
mentesítésére a várpalotai csapatgyakorlóteret és Csukáson az erre kiszemelt 
területet 1914 július elsejéig lőtérnek kellett berendezni, erre a célra egyenként 
30 000 koronát utalt ki a honvédelmi miniszter. I0° 

Az előírások szerint a négyszög alakú lőtérnek legalább 8x4 km-es nagy
ságúnak kellett lennie. A lőtérrel kapcsolatos ügyek intézésére ún. lőtérbizott-
ságot állítottak fel, amelynek egy elnök százados és még két tiszt voltak a 
tagjai. A lövészetek időpontjáról, az útlezárások helyéről a polgári hatósá
gokat időben értesíteni kellett, a terület pedig, ahol a lövészet folyt, őrökkel 
volt biztosítandó. A csapatparancsnokoknak előírták, hogy a lőgyakorlatok 
lezajlása után az ott szerzett tapasztalatokról a tüzérdandár-parancsnokságnak 
jelentést írjanak. A gyakorlat alatt keletkezett károkat (pl. a mezőgazdasági 
müvelésben lévő területeken, erdőkben) megtérítette a honvédség. A tüzérségi 
lőtéren a különböző harchelyzeteket és ellenséget utánzó, szilárdan rögzített, 
eldűlő és mozgó célok, kötött léggömbök voltak.110 

"* HL Hfp. Tüf. 1913 tf. 544.: Kurucz : i. m., MKK 1913 12. szám, 1146. o. 
10C HL Hfp. T ü í . 1913 tľ. 5Gti. 
lo: HL Hfp. Tüf. 1913 tf. 959., 960. 
108 HL Hfp. 1914 ein. 321., 2375., 4607., 4608. 
»n HL Hfp. 1914 ein. 1948.; Tüf. 1914 tf. 321. 
110 Utas í tás a m a g y a r k i rá ly i honvéd tábor i tüzérség lövőgyakor la ta i ra . I. füzet. Bp., 1914 
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A lövegnél — amelynek parancsnoka egy irányzó főtüzér volt — a kezelő 
tüzérek mindegyike meghatározott teendőket végzett, őket valamennyi keze
lési műveletre ki kellett képezni, hogy minden eshetőségre számítva, létszám
csökkenés (értsd háborús körülmények között bekövetkezett sebesülés, elhalá
lozás) esetén, ha tartalék legénység nem állna rendelkezésre, a megmaradók is 
ki tudják szolgálni a rendszeresített 5 mintájú ágyút. 

A kezelésnél az összes műveletet gyorslépésben — szükség esetén futólé
pésben — kellett végezni. Tüzelés közben megengedett volt, hogy a kezelők 
gyapotot tegyenek fülükbe. A lövegvezető a lövegállást általában vízszintes 
helyen választotta ki, a lőszeres félkocsi rúdjával előre, az ágyú mellett kb. 
1,5 m-re állott. A lőszert a kocsiszekrényből ládástól vették ki, majd később 
azokat az üres töltényhüvelyekkel megrakva ugyanoda helyezték vissza,. A lö
vegeknél használatos 5 mintájú srapnelek és gránátok időzítése ún. időzítő
kulcs, vagy időzítővilla segítségével, a 8 mintájúaké puszta kézzel történt. A 
töltésnél ketten működtek közre, közben az irányzó főtüzér végezte az ágyú 
irányzását. Ez kétféleképpen történhetett: közvetlen irányzás esetén — amit 
akkor alkalmaztak, ha a cél a tüzelőállásból látható volt — az ún. irányzó-
vonalak (a célgömb és a lövegirányzék nézőkéje által alkotott egyenesek) 
célpontra történő irányzásával adták meg az oldal- és a magassági irányt. 
Közvetett, vagy megosztott irányzásról akkor volt szó, ha a célt az irányzó 
nem látta. Ilyenkor az oldal- és a magassági irányt külön-külön, — megosztva 
— kellett beállítani. A lövés az elsütőzsinór megrántásával ment végbe, a zár 
nyitása után kivetődött üres hüvelyt pedig az egyik tüzér a lőszeresládába 
rejtette. A kezelők a töltőfogásokat vezényszavakra végezték, a „tüzet szün
tess" jeleként füttyszó hangzott el.111 

A nyári lőgyakorlatok és a csapat-, vagy őszi fegyvergyakorlatok között 
nem telt el sok idő. A honvéd tüzéralakulatok 1913-ban már a honvéd gyalog
hadosztályok kötelékében vettek részt a fegyvergyakorlatokon, amelyeknek 
időtartama, első ízben, a korábbi 5 hétről 4 hétre csökkent. A gyakorlatozást a 
kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a közös hadsereg alakulataival egyidő-
ben befejezték csapataink.11'2 

A honvédséghez a gyakorlatok idejére a császári és királyi hadseregtől osz
tottak be műszaki, vonat, egészségügyi és élelmezési osztagokat, intézeteket.lt'í 
Ütegenként 4 darab négyfogatú lőszerkocsit és 1 hatfogatú eszközkocsit utalt 
ki a honvédelmi miniszter. A hivatalosan augusztus közepétől szeptember első 
feléig tartó időszakban az egyes gyaloghadosztályokkal és lovascsapatokkal, 
valamint a hadrendileg azokhoz beosztott közös tüzérezredekkel együtt haj
tottak végre meghatározott feladatokat, hadmozdulatokat az alábbiak szerint, 
az 1. honvéd tábori ágyús ezred és a 2. tábori ágyús osztály a 40. honvéd gya
loghadosztály dandáraival, valamint a császári és királyi 13. huszárezreddel 
együttesen Endréd, Szőllős, Győrök, Kárád térségében; a 8. honvéd" ágyús 
ezred és a 6. ágyús osztály a 20. gyaloghadosztállyal, valamint a 4. honvéd hu
szárezred 2. osztályának törzsével Rakamaz, Nagyfalu, Pócspetri, Kállósemjén 
közelében; az 1. honvéd ágyús osztály a 41. honvéd gyaloghadosztály alakula
taival, a császári és királyi 12. ágyús ezreddel, ezenkívül a 4. honvéd huszár-

111 Tüzér i smere tek . 5 min tá jú 8 cm tábor i ágyú . Bp., 1913. 46-47., 52., 58-60., 63., 66., 84. o. ; 
Coffin de Depaix Géza: Tüzérségi zsebkönyv a tábor i és hegyi tüzérségről . Bp. , 1911. 148. o. 
Szabó Arthur: A korszerű tüzérség . Győr, 1927. 25—26. o. 

113 HL H í p . 1913 ein. 2735., 2955., Tüf. 1913 tf. 714., 753. 
" 3 Berkó: 1. m. : 58. o. ; HL Hfp. 1913 ein. 1041., fp. 5645. 
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ezred törzsével Veszprém, Várpalota, Zirc körzetében; a 3. ágyús osztály a 
39. honvéd gyaloghadosztály csapataival, a közös 15. huszárezreddel és az 
osztrák—ómagyar 18. tábori ágyús ezreddel közösen Kassa, Gálszécs, Varannó 
mellett; a 4. honvéd ágyús osztály a 37. honvéd gyaloghadosztállyal, a császári 
és királyi 5. huszárezreddel, valamint a 13. közös ágyús ezreddel Pápa, Város-
lőd közelében; az 5. tábori ágyús osztály a 38. honvéd gyaloghadosztály, a 
császári és királyi 2. huszárezred és a 34. közös tábori ágyús ezred alakulataival 
az Ivánfalva, Szentágota, Lépes, Morgonda, Vesződ által határolt területen; a 7. 
honvéd ágyús osztály a 42. honvéd gyaloghadosztály csapataival, a 10. honvéd 
huszárezred 1. osztályának törzsével, valamint a császári és királyi 89. tábori 
ágyús ezreddel Daruvár, Okolica térségében, a 8. ágyús osztály pedig a 23. 
honvéd gyaloghadosztállyal, a 4. honvéd huszárezred 1. osztályának törzsével és 
a közös hadsereg 20. tábori ágyús ezredével gyakorlatozott Bálinc, Székás, 
Lúgos közelében.114 

Szeptember első napjaiban zajlottak az ún. zárógyakorlatok, így például a 
37. és 41. gyaloghadosztályokból alakított kombinált hadosztályé, amelyen az 
1. és 4. honvéd tábori ágyús osztályok összevontan, mint „kombinált 1. számú 
honvéd tábori ágyús osztály" vettek részt. Ugyanakkor pedig az 5. honvéd 
ágyús osztály egyik hadiállományú ütege a császári és királyi 12. hadtest kétna
pos támadó gyakorlatán tevékenykedett. A tüzér- és gyalogcsapatok együttmű
ködésének megszilárdítására nagy hangsúlyt helyezett a honvéd felső vezetés, 
ezekre a gyakorlatokra minden hadosztály tüzérsége 100 gránátot és 200 srap-
nelt kapott.113 

A tüzérség alakulatai egyébként állomáshelyeikről menetet végrehajtva ju
tottak el a gyakorlatok körzetébe. Az elöljáró parancsnokoknak szeptemberben 
a fegyvergyakoriátokról ún. zárjelentést kellett készíteniük. 

1914-ből szintén maradtak fenn tervezetek az őszi gyakorlatokkal kapcso
latosan. Az előző évihez hasonlóan ezeket is 28 napra tervezték, az 1—6. tábori 
ágyús ezredet az I—VI. honvédkerület gyaloghadosztályaihoz, a 7.-et a 4L, a 
8.-at a 20. gyaloghadosztályhoz, az 1. lovas tüzérosztályt az 5. honvéd lovas
hadosztály kötelékébe kívánta beosztani a honvédelmi minisztérium. A honvéd 
gyaloghadosztályok tüzérségének megerősítésére ismételten szerepeltek a ter
vezetben közös tüzérezredek. A dokumentum szerzői felhívják a figyelmet a 
gyalogsággal való közös gyakorlás fontosságára, amely célra 81 gránát és 219 
srapnel kiutalását helyezték kilátásba.,lG 

Hazai honvédelmi miniszter a tüzérség állományából a honvédség másik két 
fegyverneméhez is tervezett beosztani tiszteket a fennállás második évében 
— a gyalogság és a lovasság harcmódjának megismerése céljából, ezen kívül 
pedig a közös hadsereg árkász csapataihoz is a nagyobb tábori erődítési —. 
illetve várharc-gyakorlatok tartamára.117 

A tüzérségi felügyelő, illetve a honvéd főparancsnok élt a szabályzatokban 
lefektetett szemlejogával. Kárász tábornok már a kezdet kezdetén, 1913 feb
ruárjában megtekintette a csapatok lőgyakorlatait. A nyári lövészetek és a 
csapatgyakorlatok tartama alatt is tett szemleutazásokat, amikoris a gyalog
hadosztályokhoz és a közös egységekhez beosztott honvéd tüzéreket nézte meg. 

'» HL Hfp. 1913 ein. 1354., 2348. 
«« HL Hfp. 1913 ein. 2753., fp. 5645., Tüf. 1913 t i . 544., 680. 
11U HL Hfp. 1914 ein. 3003. 
117 HL Hfp. 1914 ein. 2940. 
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A felsoroltakon kívül főként az alakulatok elhelyezési körülményeiről, a 
legénység anyagi ellátottságáról, a kiképzés folyamatosságáról, a löveganyag 
és a lóállomány állapotának mineműségéről győződött meg személyesen május
ban, júniusban, illetve decemberben.118 1914-ben már az új ezredek és a lovas tü
zérosztály felett tartott szemléket, ezzel párhuzamosan a honvéd főparancsnok 
az év első hónapjától folyamatosan szemlézte a tüzér csapattesteket.I,fl 

A közös hadsereg helyőrségi menet- és harcgyakorlatain is részt vettek hon
véd tüzéregységek, többek között 1914 januárjában az 1. tábori ágyús ezred 
1 hadiállományú ütege a IV. hadtestnél.120 

Ugyanabban a hónapban a tüzérfelügyelő intézkedésére, a csapattesteknél 
az ezredek, illetve a törzsek parancsnokainak vezetésével ún. alkalmazó meg
beszéléseket kellett tartani, melynek lényege az volt, hogy a résztvevők 
elméletben tárgyalták meg a tüzérezred alkalmazási, irányítási problémáit 
menetben, illetve harcban. E megbeszéléseken a tényleges tiszteken kívül a 
próbaszolgálatra oda beosztottak is jelen voltak.121 

A honvéd tüzérséghez 1913 április, május hónapban az összes tartalékos 
tisztet, valamint a tartalékos legénységi állományt is 28 napos fegyvergyakor
latra hívták be, ennek következtében az őszi csapatgyakorlatokon e tisztek 
már nem voltak jelen. Augusztusban csak annyi tartalékos, illetve póttartalékos 
hajtó- és kezelőtüzér kapott behívót, ahány ember elegendő volt az eszköz- és 
lőszereskocsik fogatolásához, majd a gyakorlatozás letelte után azonnal szabad
ságolták őket. Érdekes, hogy a tényleges állomány menetben tette meg az utat 
a kijelölt körletekbe, ugyanakkor a nem ténylegesek vasúton utazhattak.122 

Az 1914-es esztendőben az 1 évvel korábban sorozáson részt vett kiképzetlen 
póttartalékosoknak április 15-től tízhetes kiképzésre kellett bevonulniuk, amit 
a pótkereteknél vagy a lőszertelep-kereteknél kaptak meg. ,i;! 

Az év hátralevő részében a tartalékos tiszteket és legénységet a tavaszi üteg
kiképzés (IV. 15— VI. 15. között), valamint a nyári lő- és az őszi fegyver
gyakorlatok idejére tervezte a miniszter beszólítani.12'' 

Az eddig elmondottakból is kitűnik, hogy a honvédség „új fegyvernemének" 
állományába tartozó katonák mielőbbi és eredményes kiképzése mily nagy 
jelentőséggel bírt — amit természetesen a hadvezetés is szorgalmazott — és 
ami 1914 nyaráig többé-kevésbé meg is valósult. 

118 HL Hfp. Tüf. 1913 tf. 475., 497., 680., 960., 1106., kt . 529. 
119 HL Hfp. 1914 ein. 15., 35., 40., Tüf. 1914 tf. 206., 274., 286. 
120 IIL Hfp. Tüf. 1913 tf. 1153., 1914 tf. 18. 
121 HL Hfp. Tüf. 1914 tf. 9. 
122 HL Hfp. 1913 ein. 1041., Tüf. 1913 408., 595., 599., 726. 
123 HL Hfp. Tüf. 1914 tf. 110. 
124 HL Hfp. 1914 ein. 1121., 1272., 2394. 
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Tibor Balia 

THE ROYAL HUNGARIAN HONVÉD ARTILLERY, 1912—1914 

Summary 

The Roval Hungarian Honvéd Army, having existed between 1868 and 1918, had 
an own artillery service only from 1913. This study follows the history of the Hon
véd artillery with attention from March 1913 to August 1914 with special attention 
to the events preceding to the composition of the service, the process of organization 
and to the changes in the organizational system; treats the development of the 
effective force, the questions of training concerning the officers and the rank and 
file either; the organization of the reserves — always in comparison with the parallel 
service of the Army of the Austro-Hungarian Monarchy and with those of other 
European armies. 

Tibor Balia 

L'ARTILLERIE ROYALE HONGROISE DE HONVEDS, 1912—1914 

Résumé 

Le Honved royal hongrois (l'armée nationale hongroise), existant entre 1868 et 
1918 ne disposait d'artillerie qu'à partir de 1913. L'essai suit ľhstoire de l'artillerie de 
honveds à partir du mois de mars 1913 jusqu'au mois d'août 1914. L'auteur présente 
brièvement les antécédents de la formation de cette catégorie d'arme, le déroulement 
de l'organisation, les changements de l'organisme; il s'occupe également des effectifs, 
il esquisse le système de formation et de recrutement de officiers des troupiers; et 
là où cela est possible, l'auteur compare cette artillerie à celle de l'armée de la Mo
narchie Austro-Hongroise et d'autres pays européens. 

Tibor Balia 

DIE KÖNIGLICH-UNGARISCHE HONVÉD-ARTILLERIE 1912—1914 

Resümee 

Die Königlich-Ungarische Honvédarmee, die zwischen 1868 und 1918 bestand, 
verfügte erst ab 1913 über eine Artillerie. 

Im vorliegenden Aufsatz wird die Geschichte der Honvéd-Artillerie vom März 
1913 bis zum August 1914 verfolgt. Der Autor behandelt kurz die Vorgeschichte der 
Aufstellung dieser Waffengattung, die Abwicklung der organisatorischen Arbeit 
und die Veränderungen der Organisation. Er geht auf die Standesveränderungen 
ein; skizziert das Ausbildungs- und Nachschubsystem des Offizierkorps und der 
Mannschaft und vergleicht — wenn möglich — die ungarische Artillerie mit der von 
anderen europäischen Staaten. 
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Тибор Балла 

ВЕНГЕРСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ГОНВЕДСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В 1912—1914 ГГ. 

Резюме 

Венгерская королевская гонведская армия, существовавшая в период 1868—1918 гг., 
имела артиллерию всеголишьиачпная с 1913 года. 

Автор статьи прослеживает историю гонведской артиллерии, начиная с марта 
1913 года до августа 1914 года. Исследователь коротко описывает предпосылки 
формирования этого рода войск, проведение организационных работ, организационно-
штатные изменения в армии. Автор останавливается на анализе складывания соот
ношений численных составов, характеризует систему боевой подготовки офицеров 
и рядового состава и пополнения их. Там, где это возможно, автор сопоставляет 
гонведскую артиллерию с артиллерией армии Австро—Венгерской ]Монархии и армий 
других европейских государств. 
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KÖZLEMÉNYEK 

CSIKÁNY TAMÁS 

A TÜZÉRSÉGI LŐSZERUTÁNPÓTLÁS RENDSZERE 
ÉS PROBLÉMÁI X848—1849-BEN 

A hadművészet egyik legkevésbé látványos, de meghatározó területe az 
ellátás, utánpótlás. Az 1848—49-es szabadságharc eseményeinek vizsgálatakor 
sem kerülhető meg e kérdés, annál is inkább, mivel annak eseményeit többszí>r, 
meghatározó módon befolyásolta. Az utánpótlás széles területet felölelő rend
szeréből a hadieseményekre közvetlen hatással volt a lőszerellátás szervezetének 
működése. Ezen ág egyik legproblematikusabb területének a tüzérségi lő
szerutánpótlás bizonyult. 

A kiépített rendszer — amelynek szinte észrevétlenül kellett volna kiszol
gálnia a csapatok igényeit — több okra visszavezethetően nem minden eset
ben működött kellő színvonalon. Ennek okait keresve — eltekintve a lőszer
gyártás problémáitól — vizsgáljuk azt, hogy milyen rendszert szerveztek és 
működtettek annak érdekében, hogy a hadianyag a gyáraktól eljusson a csa
patokhoz. 

A császári-királyi hadsereg tüzérségének 
lő szer ellátási rendszere 

A császári-királyi hadseregnek békében a lövegek, lőszerek és egyéb tüzér
eszközök karbantartására és tárolására már kialakult rendszere volt. E fela
datok ellátására a „szerintézetek" hálózata biztosította a birodalom területén 
a készletek arányos elosztását. Ezt a szervezetet, a tábori tüzérséggel együtt, a 
tábori és házi tüzérségi főszerhivatal irányította. A készletek tárolására fel
állított szerházakat kerületekhez osztották be. A magyarországi kerület köz
pontja, a helyőrségi tüzérigazgatóság Budán, fiókintézetei Pozsonyban, Komá
romban, Kassán és Lipótváron voltak.1 Az erdélyi kerület központja Kolozsvár 
volt, fiókja Nagyszebenben,2 a szlavóniai kerület fiókjait Péterváradról irá
nyították;3 Rácsán és Nagyszigeten települtek. Magyarország területén volt a 
bánáti kerület, Temesvár központtal, hozzá tartozott Arad és Alibunár.1 

Szükség esetén e szervezeten keresztül intézkedett a főszerhivatal a tüzér
ezredek állományából kiállított ütegek lövegekkel és lőszerrel történő felszere
lésére, valamint a tartalékok, tábori raktárak felállítására.5 

A tábori ütegek rendszerint 4 ágyúból és 2 tarackból álltak. Minden lövegnél 
volt egy lőszeres kocsi, illetve az ütegnél további 6 különböző rendeltetésű 
kocsi. A lőszerkészletek egy részét az ütegek a lőszeres kocsikon, illetve az ún. 

1 Anton Sernek: Gesichte der K. und K. Wermach t (Wien. 1905.) IV. 578. o. 
2 Uo. 575. o. 
3 Uo. 576. o. 
4 Uo. 577. o. 
ä Joseph Freiherr von Smola: Handbuch für K.K. ös ter re ichische Arti l lerie Offiziere. Wien. 

1839. 207. o. 
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„böröcztárban", a lovaslövegek a lőszertalpakon lévő ládákban vitték ma
gukkal.6 

Az 1. sz. táblázatban foglalt mennyiség azonban csak valamivel több mint 
a fele volt annak, amivel az ütegnek rendelkeznie kellett. A többit a különböző 
szintű tartalékok szállították. Ezek azonban ennél nagyobb mennyiség befoga
dására is fel voltak készülve, 6 fontos gyalogüteg esetén például a tartalékra 
háruló mennyiség négyszeresére, amelyet 20 kétfogatú és 8 négyfogatú sze
kéren szállítottak. 

1. sz. táblázai 

Az ütegek lőszerkészlete 

golyó kartács 
gránát 

ágyú tarack világító
golyó összesen* 

lövedék 
gránát 

sörétszelence 
világító
golyó összesen* 

3 -j 
6 
12 
18 . 

528 144 160 32 32 6 870 3 -j 
6 
12 
18 . 

640 136 160 12 32 6 974 
3 -j 
6 
12 
18 . 

• gy- ü. 280 120 160 8 32 6 598 

3 -j 
6 
12 
18 . 

• gy- ü. 

224 32 108 12 376 
lov. ü. 480 104 124 16 30 4 742 

* ágyú-sörét szelence nélkül 

A császári-királyi hadsereg hadrendjét a háborús működéshez alapvetően 
megváltoztatták. Míg békében külön-külön fegyvernemi ezredeknél folyt a 
kiképzés, háborúban ezeket olyan önálló hadtestekké alakították át, melyek
ben a kor követelményeinek megfelelően mindhárom fegyvernem képviseltette 
magát. A hadtesteken belül hadosztályok, dandárok álltak fel. Dandáronként 
már 1—2 üteg nagyságú tüzérséget is szerveztek és létrehoztak hadosztály- és 
hadtest-tüzértartalékot is. A hadsereget hadtestek alkották. Ennél a két szint
nél már szerveztek lőszer- és tüzérségi anyagtartalékot is. 

A hadtesteknél segélytartalékot hoztak létre, melynek nagyságát mindig a 
kötelék erejének és a feladatának megfelelően határozták meg. Ezt általában 
lőszer vonatkozásában a rendelkezésre álló kétfogatú lőszeres kocsik negyede, 
harmada képezte, valamint néhány négyfogatú kocsi, melyek a tartaléklőszeren 
kívül a tartalék kerekeket, a lövegfelszereléseket, illetve más anyagi készle
teket szállították. A tartaléknak szoros kapcsolatot kellett tartania a hadtest
parancsnoksággal. A lőszerkocsik egy része közvetlenül a csapatok mögött, 
másik rés'ze pedig fél—egy óra menetnek megfelelő távolságra, jól biztosí
tott helyen települt. 

A következő tagozat a hadseregszintű, ún. főtartalék volt, amely két osztály
ból állt, az első és a második tartalékosztályból. Az első osztály lőszer- és egyéb 
felszerelés tekintetében nagyságban és összetételben hasonló volt az előző 
tagozathoz. Ez a tartalék közvetlenül a hadseregparancsnok alárendeltségébe 
tartozott, így a főhadiszállás mellett települt, míg csatanapokon a harcrend 

6 Uo. 222. O. 
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közepe mögött 1—2 órányi menetre, lehetőleg főútvonalhoz közel helyezkedett 
el. 

A második tartalék osztályt a megmaradt kétfogatú lőszeres kocsik fele-har
mada, illetve azon négyfogatú kocsik képezték, melyek a kovácsműhelyt, il
letve az egyéb anyagi készleteket, tartozékokat szállították. A második osztály 
az első mögött, 4—6 órai távolságra, több részlegben helyezkedett el. 

A következő fokozat a nehéztartalék volt. Az itt található négyfogatú kocsi
kon volt a fennmaradó lőszerhányad és minden egyéb felszerelés, mely még 
a tüzérség készletét képezte. Ez a tartalék a második osztály mögött, további 
4—6 órára települt. 

A fenti elemek képezték a hadsereg mozgó tartalékait, amelyeken kívül volt 
egy állandó fő tábori raktár. Ez végezte az előzők kiegészítését, feltöltése a 
békében telepített raktárakból, intézetekből történt. Az utánpótlás megkönnyí
tése céljából a fő tábori raktár a hadműveleti vonalon jól járható utak mentén, 
illetve jól hajózható folyók mentén fiókraktárakat is telepíthetett. 

Az ütegeknél, illetve a mozgó raktáraknál volt a lövegek számára meghatá
rozott lőszermennyiség, melyet a fontosabb lövegtípusokra vonatkozva a 2. sz 
táblázat 49. o. mutat. 

Ezt a rendszert a császári-királyi tüzérség számára szabályzatok írták elő; 
megszervezése és fenntartása biztosította a folyamatos pótlást, kiegészítést. 
Rendelkezésére álltak a szükséges fogatok, készletek; a kiszolgáló személyzetet 
a tüzérezredek, illetve a „szekerészét" képezte ki. 

Ezt a rendszert ismerték azon tüzértisztek is, akik a honvédsereg utánpótlá
sát igyekezték megszervezni, így nyilván valami hasonló kialakítására töre
kedtek. Szabályzat, intézkedés, ennek megszervezésére nem született, illetve 
a feltételek is sokkal kedvezőtlenebbek voltak. Ezt elsősorban a tüzérszemély
zet, illetve az anyagi készletek, ezen belül is a szekerek hiánya okozta. A tüzér
ség számára készült szabályzat ugyan átveszi a császári-királyi hadseregben 
érvényes kézikönyv, .a Handbuch előírásait a szállítandó készletek, illetve a két 
és négyfogatú kocsik felszerelése tekintetében, de más előírás magyar nyelven 
nem született.7 Erre pedig azért is nagy szükség lett volna, mert az ütegek 
nagysága is más volt. A honvédtüzérségnél 6 ágyú mellett 2 tarack alkotott 
egy üteget. 

A honvédtüzérség lőszerutánpótlási rendszerének 
kialakítása és működtetése 

A hadügyi kérdéseket felemásan megoldó áprilisi törvények a magyar felső 
vezetés számára nehézzé tették a rendelkezésre álló hadianyagkészlet felmérését 
is. A minisztertanács már az április 16-ai ülésen foglalkozott a hadianyagok 
számbavételének kérdéseivel.8 Kétséges azonban, hogy a tisztázatlan viszonyok 
miatt a kormány valós képet kapott a készletekről. A hadiesemények megindu
lásához a megfelelő mennyiség mindenesetre a rendelkezésre állt, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint az augusztusban megkötött csereszerződés, melynek ér-

i Tábori utasítás, gyalogság, lovasság és tüzérség. Pest, 1849. c. munka mellékletei. 
8 F. Kiss Erzsébet: Az 1848-49. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek, Budapest, 1989. 25. o. 
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2. számú táblázat 

L ő s z e r m e n n y i s é g a* tábori lövegek számára egy tábori 
fölszerelésnél , 

o 

o 
-J 

3 fontos 
ágyúhoz 

G fontos 
ágyúhoz 

12 fontos 
íígyuhoz 

18 fontos 
ngyuhoz 

7 fontos kö
zönséges 
taraczk-

7 fontos 
hosszú ta-
raczkhoz 

10 fontos 
közönséges 

taraczk-

6 fontos 
ágyúhoz 

7 fontos ta-
raczk szá

mára. 

270 darab golvó- . . . ) 
54 „ 31alos sörétkartács) {b]lén^ 
14 „ ,, ,, szelenczével együtt 

256 darab golyó- ) 
29 ,, 3latos sörét- ) , ' . ) töltény 
29 ,. G •* kartács-) naiuiL3— N 

J 
11 ,, ! . . ' , , sörétszelenczével együtt » 

198 darab golyó- . 
16 „ Šlatos sörét-
29 „ G 
25 3^ 

7 .. 3 n n 

) kartács- ) mé»y 
>, ) ) 
,, sörétszelenczével együtt 

21G darab golyó- ) 
3G ,, Glatos sörétkartács- ) töltény 

175 darab patlantyu 
31 „ Glatos sörél-szelencze 

G „ fénygolyó 

170 darab patlantyu 
2G ,, Glatos sürél-szclcncze 

4 „ fénygolyó 

198 darab patlantyu 
IS ,, lOlalossürét-szelcneze 

G4dar.al2lat.)^ô 
124 „ „ 2 0 „ ) | | . 
8G lf „ 32 „ ) s"-5 

GOdar. ul2lal.)-l 
80 „ „20„)13 
80 „ „42 „ ) £ • £ 
92 „ „56 „ ) - -

9G dar. a 24lat.) £ ^ 
9° » )>36„) I f 
06.,, » 5 4 „ ) £ * 

) 216 darab golyó- . . 
24 ,, olatos sörét-) 
26 „ G „ „ ) - '" ) 
12 „ 3 ,, ,, sörét-szclenczc 

kartács ) lőpor-töltény, és 

157 darab patlantyu 
30 „ söréUzclencze 

5 ,. íénvffolvó 

60 darab a 12 lat.) . . 
120 „ „ 2 0 „ ) |

, í f . 0 r -
80 „ „ 32 , ) »«"*«*• 

Mi ezen lőszerből az ütegeknél» részint a lőszertár. kban, részint a' löveglalyigák ós rak. 
uyergekhen ulánliordalik , mar előbb kiimilaltat'u , a maradék ícgély gynnrfnt n könnyű é« ne-
lier fnrl.-'lf knjl a létező larlalék-jármuveken elosztva szokott vitetni; mint lülletock meg ezen tar
talék-jármüvek loveg-lőszerrel a következő tábla mulatja. 
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telmében gyalogsági lőszerért 7 és 6 fontos lövedéket adott a magyar fél 
AA r t leSeÍentősebb lőszerkészletek Komáromban, Péterváradon és Eszéken 
álltak rendelkezésre, e várak parancsnoksága kész is volt együttműködni míg 
Ï S ^ A s v a r r i l és Gyulafehérvárról jelentős készleteket ez utóbbi hiánya 
miatt nêm lehetett elhozatni. Az említett raktárakon, illetve a lőszerszere ést 
végrehajtó szerházak készletén kívül az utánpótlás fő forrása a pesti Újépület
ben beindított lőszergyártó üzem volt. n tz^or.+ 

A felhalmozás központja Pest, illetve Buda volt. Innen szállítottak a lőszert 
hajón, „álladalmi" szekereken, illetve kirendelt előfogatokon a «apátokhoz. 
A kiszállított utánpótlást a megalakított lőszertartalek-oszlopok fogadtak. 

AZ1848 nyarán kitört délvidéki kisháborúban kezdetben a tüzérség részéről 
meghatároZ Ó

y
m ó don az 5. tüzérezred ütegei vettek részt. Az ezek kiszolgálására 

b e á l l í t o t t segélytartalék rendszerint Szegeden állomásozott A tartalékhoz 
augusztusban ki t tiszt és 12 tüzér volt beosztva.« A hadszíntér es az ottjtarcolo 
erők nagysága további tartalékok létrehozását nem igenyelte: a közelben levo 
raktárak gyors utánpótlást tettek lehetővé. Pétervárad, kezdetben Eszek es 
Temesvár készletei biztosították a szükséges mennyiséget Kossuth ***£*£ 
szegedi útja és azon intézkedése, hogy a várost meg kell erősítem es keszlete
ket kell felhalmozni, tovább javította az ellátás lehetőségeit. 

A tüzérezred állományából rendelték ki a Jeliacic ellen összeállított had
sereg segélytartalékát; a szállított készletek a pákozdi csatában elégségesek 
V°Nagyobb gondot jelentett később az osztrák határnál állomásozó csapatok 
ellátása, mivel tábori raktárakat nem hoztak létre, így a lőszerellátás fokent 
a S k t o b e f î £ f K o s s u t h arra szólította fel Kaufmann hadügyminisztériumi 
titkárt hogy a tüzérdandár-parancsnokságot utasítsa: minden mozgathatóvá 
tehető löveget és a hozzá tartozó lőszert a lehető legnagyobb mennyiségben 
küldiön Móga táborába.10 . , , 

Ezen intézkedés annál is inkább időszerű volt, mert a táborban tartózkodó 
kormánybiztosok már másnap jelentették, hogy elsősorban a gyalogság: lőszer, 
de a tüzérlőszer is fogytán van." Kérésükre az Országos Honvédelmi Bizot -
many (OHB) utasította a hadügyminisztériumot (HM), hogy Győrbe minél 
gyorsabban szállíttasson lőszert.1-

Október 22-én Kossuth már személyesen írt Láhner alezredesnek a HM fel
fegyverzési és tüzérségi osztálya vezetőjének, hogy a lőszerkeszletek felmerése 
mPllett a lehető legnagyobb szállítmányt küldje az osztrák határhoz. Gyalog-
ságUősz^rszámtmányofmellett, melyek 12-től folyamatosan indultak a tábor
ba nagyobb mennyiségű tüzérségi lőszer 23-án indult útnak. Minder.i sgyu--es 
tarâcktipushoz elsősorban lőportöltéseket, kartácsszelenceket küldtek, több 
mint 27 ezer darabot.13 

I á ) 1 , , , t í r / O T Ï A ? 1848-49. minisztériumi levéltár. Vegyes iratok 1848-49. 
^ U ^ T ^ ^ l l ^ ^ ^ z o ^ ^ i A ^ . AzS . tü . e . törzs és szolgálati Kimutatása 

augusztus hóra. ^ „ „ ^ o i m i Ri7ottmánv élén, 1848. szeptember - december 11. 

127. C. 
n KLÖM XIII. 243. O., 145. 
S S A Í 3 5 5 4 S ! - minisztériumi levéltár, Országos Honvédelmi Bizottmány iratai, 1848-1849. 

(H 2) 1848: 1597/E. 
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A fővárosból látták el lőszerrel a főtábort, a szerbek ellen harcoló haderőt, 
az erdélyi hadszínteret, illetve Perczel ezredes táborába is innen küldtek után
pótlást. E többirányú feladat ellátása azonban azt eredményezte, hogy a lőszer
készlet rohamosan fogyott. A hiány megszüntetése érdekében rendelte el 
Mészáros Lázár hadügyminiszter, hogy Péterváradról és Eszékről 2000 q ágyú
lőport, 60 q puskalőport, 20 ezer 12 fontos golyót, 15 ezer különféle 6 fontos 
lövedéket, 3500 db 7 fontos gránátot, emellett 8 db 12 fontos ágyúcsövet és 
4 db 12 fontos táboriágyú-talpat küldjenek a fővárosba. A szállítások elősegí
tésére Mészáros az OHB-től kormánybiztosok kinevezését kérte.14 

Az október 30-ai sohwechati csatában lőszerhiány ugyan nem lépett fel, de 
a tüzérség a lőszerkészletét teljes egészében elhasználta. Ennek pótlására 
Kossuth már másnap sürgető levelet írt az OHB-nak, hogy a lehető leggyorsab
ban szállítsanak 6 és 12 fontos lőszert Pozsonyba.15 

Ugyancsak a főhadsereg érdekeit szolgálta volna Kossuth azon intézkedése, 
melynek értelmében Komáromban is fel kell halmozni lőszert, illetve hogy 
lőszerkészítő ház felállítását szorgalmazta.16 Ez utóbbi intézkedése azonban 
már nem valósult meg. 

A főhadsereg számára kiszállított lőszert a rendszeresített lőszerkocsik híján 
a Pozsony-környéki helységekből kiállított fogatok szállították. November ele
jén a hadsereg lőszerkészlete 75 szekérre fért fel.17 

A lőszert az ütegek, a hadosztályonként szervezett lőszertartalékok és a fő-
lőszertartalék tárolta. A hadosztály-lőszertartalékok a csapatokhoz közel, 
könnyen megközelíthető helyen települtek, a délen lévő hadosztályé Parndorf-
ban, a másik kettőé Pozsonyban. A főlőszertartalékot Komáromban helyezték el, 
ami a vízi szállítás miatt volt előnyös.J8 

A főtartalék viszonylag hagy távolságra történt elhelyezése azt jelzi, hogy 
a tüzérség vezetői a csaták, ütközetek közben az ütegeknél, illetve a többi 
tartaléknál lévő lőszerekkel számoltak, azt elegendőnek tartották. A hadosztály
tartalék feltöltése a főlőszertartalék készletéből történt. 

November végén a honvédütegek száma már meghaladta a „régi" ütegekét, 
ugyanígy a lőszertartalékokat kezelő állománynál is megjelentek a honvéd 
szervezetek. A főhadseregnél, a későbbi fel-dunai hadtestnél a lőszerellátás e 
szervei 1849 februárjáig megmaradtak. 

November második felére a felső vezetés felismerte, hogy az egy központból 
szervezett ellátás tarthatatlan, szükséges további raktárak létrehozása. Ezt 
támasztotta alá az is, hogy Schlik altábornagy hadteste december 6-án Galícia 
felől átlépte a határt, illetve a katasztrofális erdélyi helyzet. Az új hadszínterek 
lőszerellátását minél előbb meg kellett oldani. 

Az ország északkeleti felében elhelyezendő lőszerraktár kérdésében Kossuth 
november 18-án intézkedett, felszólítva a HM-et, hogy Kassán, vagy Ungváron 
állítson fel egy állandó raktárt.19 Ez ugyan nem valósult meg, viszont létre
hoztak az ott állomásozó csapatok részére is egy lőszerraktárat, Bydeskuthy 
Ernő százados parancsnoksága alatt. Ebből látták el a felső-tiszai hadtestet 
(gyalogsági és) tüzérségi lőszerrel. Az utánpótlás szervezettebbé tételének ér-

« OL H 2 1848: 2005/E. 
13 KLÖM XIII. 317. O., 211. 
10 KLÖM XIII . 338. O., 224. 
17 KLÖM XIII . 362. o., 238. Csányi László je lentése az OHB-nak . 
18 OL H 2 1848: 5510. 
19 KLÖM XIII. 487. O., 313. 
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dekében a hadtestnél elrendelték a lőszerkimutatások és igénylések felterjesz
tését, valamint azt is, hogy a lőszertárból csak nyugta ellenében adhatnak ki 
lőszert.20 

A lőszertár őrzéséről folyamatosan gondoskodtak. A csapatok után előfoga-
tokkal szállították az utánpótlást, amelyeknek kirendelésére állandó intézke
dések történtek. A lőszerraktárból az utánpótlás a hadtesttartalékhoz került 
és onnan vételeztek a zászlóaljak, ütegek. 

A fővárosok kiürítése után a hadianyaggyár Nagyváradra költözött. Az át
szállítás bonyolult szervező munkát igényelt. Az OHB a térparancsnokokon 
keresztül intézkedett az előfogatok kiállítására, a biztosítás megszervezésére. 
A raktárkészletek áttelepítése után a harcoló csapatokhoz közelebb kerülve, 
a hatékonyabban tudták ellátni a felső-tiszai és a Tiszánál álló Perczel-had-
testet is. A meglévő lőszerekkel kapcsolatban az átszállításokon túl az is nehéz
séget jelentett, hogy a kimutatásokat még Pesten elégette Kaufmann százados, 
a tüzérségi osztály vezetője.21 A rendelkezésre álló lőszerekről a felső vezetés
nek ismét csak kevés információja volt, ezért minden hadtesttől és csapattól 
újra be kellett kérni a kimutatásokat, igényléseket. 

A felső-tiszai hadtest ellátásának további javítása érdekében létrehoztak 
egy tartalékosztályt, amely felállítandó mozgó lőszerraktár kezelését kapta 
feladatul. Vezetésével Szépy hadnagyot, a II. 6 fontos üteg parancsnokát bíz
ták meg. E tagozat működéséről február l-jétől tudunk, amikor a parancsnoka 
Nyíregyházáról-, a felső-tiszai hadtest parancsnokához írt egy jelentést. Ebben 
felterjesztette az elküldött lőszerek mennyiségét és minőségét. A lőszerraktár 
személyzete képes volt töltények szerelésére, gyutacskészítésre is.22 A tartalék
osztály létszáma február 13-án 1 fő tiszt, 1 tűzmester, 6 tizedes, 9 főágyús, 12 
alágyús volt.23 

A lőszerraktár nem sokáig működött Nyíregyházán. Szépy hadnagy a helyi 
térparancsnokon keresztül február 6-án kapott parancsot arra, hogy azonnal 
költözzön át Raikamazra. Az áttelepülést a felső-tiszai hadtest tervezett előre
nyomulása indokolta, melynek a célja a fel-dunai hadtesttel együtt a Schlik-
-hadtest bekerítése volt. 

A lőszerraktár személyzete a 170 rakasz és 2 hordó lőszert még aznap át
szállította. À lőszer elhelyezése a helyi kormánybiztossal és bíróval egyetértés
ben egy, a falu Tisza felé eső részében lévő elhagyott vendégfogadóban tör
tént.24 Február 11-én a debreceni lőszerraktártól egy szállítmányt küldtek ide, 
mely tüzérségi lőszereket tartalmazott. Ez a jelentős lőszermennyiség már 
aggodalommal töltötte el a raktár parancsnokát, mivel csekély számú tüzéreivel 
sem az őrzés-védelmet, sem — pl. tűzvész esetén — a mentést nem tudta volna 
megoldani. Kérte ezért, hogy a raktárát, 34 szekérnyi készletével, szállítsák 
biztonságosabb helyre, illetve megfelő őrséggel lássák el. Kérte ugyanakkor, 
hogy mentsék fel e kevéssé hálás feladat ellátása alól.25 Ez utóbbi kérését nem 
méltányolták ugyan, de más hely keresésére intézkedtek. Február 18-án, miután 

2" Hadtörténelmi Levéltár (HL) Az 1848-49. évi szabadságharc iratai (1848/49.) 1/169. 21 OL H 2 1849. 1183. A január 29-én küldött jelentésében a HM közölte ezt az OHB-vel, első
sorban a lőszerszállítmányok összeállításánál hiányoztak ezen iratok. 

22 HL 1848/49. 11/348. 
« HL 1848/49. 13/349. 
24 HL 1848/49. 12/502. 
« HL 1848/49. 13/349. 

— 52 — 



a hadtest 43. zászlóaljától kirendelt őrmester átvett 12 és fél rakasz tüzérségi 
lőszert, a lőszerraktár átköltözött Tokajba.26 

A mozgóraktár felállításával jelentősen nőtt a felső-tiszai hadtest lőszerellá
tásának szervezettsége. Nem kellett utánpótlásért Debrecenbe, illetve Nagy
váradra menni, hanem a mozgóraktár készleteiből lehetett pótolni a fogyást. 
A lőszer ütegek közötti elosztása, illetve tartalékolása a hadtest Bydeskuthy 
százados vezette lőszerraktáránál történt. 

A főparancsnokság átvétele után hasonló rendszer megvalósítására töreke
dett Dembinski ds, amikor Törökszentmiklósra és Tiszafüredre is tartalék ki
egészítő lőszer szállítását kérte.27 Ezen raktáriak felállításának igénye már 
megfelelt a februárra tervezett támadó hadjárat elképzeléseinek. Ennek 
megfelelően, mivel a főerő támadását Eger—Gyöngyös—Hatvan irányába 
tervezték, elsősorban Tiszafüredre szállítottak lőszert.28 A hadtesteknél kiala
kult ellátási rendszert a hadsereg hadrendi változása ellenére nem változ
tatták meg, ezzel kapcsolatos szervezési intézkedés nem ismert. 

A február 26—27-ei kápolnai csatában a lőszerutánpótlás jól működött. A 
több helyen fellelhető utalás, hogy helyenként fogytán volt a lőszer, nehéz
ségeket okozott ugyan, de a csata kimenetelét nem befolyásolta. A honvéd 
tüzérség lőszerfelhasználásáról nem áll rendelkezésre adat, de azt tudjuk, hogy 
a szemben álló fél a két nap alatt 6000 db lőszert lőtt el.29 Ehhez hasonló lehe
tett a lőszerfogyasztás a honvédtüzérségnél is. Ha ezt a számot vesszük alapul, 
akkor ez ütegenként 545 lövést jelent.30 Mivel egy 6 fontos löveg 194 lőszert 
tudott a böröctárban és a lőszeres kocsiján vinni, a mennyiség a kétnapos 
csatára is elegendő volt. 

Nem minden üteg vett azonban részt egyforma intenzitással a küzdelemben, 
így előfordult, hogy pótolni kellett a készletet. Ez az első csatanap végén, 
illetve a csata közben történt meg. Csata közben az ütegek a lőszeres kocsikról 
végezték az utánpótlást úgy, hogy mindig a kocsik feléről hordták a lőszert. 
Miután azok kiürültek, elmentek a lőszertartalékhoz, vételezni. Ez idő alatt 
a maradék kocsikról végezték a töltést. A másfajta lövedéket használó ta
rackoknál azonban, ha elfogyott a lőszer, a lövegeknek kellett a tartalékhoz 
elhajtaniuk.31 Ez fordult elő a Poeltenberg-hadosztályhoz tartozó I. lovasüteg
nél, amely az éjszakai menetek miatt nem kapta meg a lőszerutánpótlást. 

A csata után az egységesítés, illetve a lőszerellátás javítása érdekében a 
hadsereg tüzérparancsnoka intézkedett a tartalék tüzérség és lőszer alkalma
zására. Psotta alezredes március 14-én rendelte el, hogy ezentúl az illetékes 
parancsnokok napiparancsban szabjanak feladatot a lőszertartaléknak, illetve 
mindenki ismerje annak települési helyét. Meghatározta a dandárparancsnokok
nak, hogy a kötelékükbe beosztott tüzérségnek úgy szabjanak feladatot, hogy 
az önállóan tudjon tevékenykedni. Olyan meneteknél, amikor várható az el
lenséggel való találkozás, szétbontakozáskor a tartalékütegeket és a tartalék
lőszert is ki kell adni a dandárokhoz. A hadtest szintű főtartalék helyét úgy 
határozta meg, hogy az az arcvonaltól egy órai távolságra legyen és ezzel a 

2« HL 1848/49. 14/91. 
K HL 1848/49. 11/15. 28 HL 1848/49. 15/134. Február 26-án 30 szekérből álló szállítmányt állítottak össze, melyet a meg

felelő őrség kiállítása után másnap indítottak útnak. 
» Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harca, 1848-49-ben. Budapest, 1882. II. k. 439. o. 30 11 üteggel számolva, amelyek a csatában résztvevő hadosztályok tüzérsége volt. 
3i Sáfrány Mihály emlékiratai, (összeállíttotta : Vitéz Sáfrány Géza) Miskolc, 1941. 46-47. o. 
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dandárparancsnokok és az ütegparancsnokok is tisztában legyenek. Ezt napi
parancsban, vagy legalább szóbeli közléssel mindenikinak tudomására kellett 
hozni.32 

Márciusban a hadsereg szervezeti változásával együtt megváltozott a lőszer
utánpótlási rendszer is. A hadtestek Tiszánál történt összpontosítása miatt a 
hadsereg és Debrecen, illetve Nagyvárad között egy közbeeső raktárát kellett 
telepíteni. Erre Karcagon került sor. Ez volt a hadsereg tábori lőszerraktára.33 

A hadsereg főtartalékának összeállítását Psotta alezredes szabályozta. Az 
egész készletet három részre osztotta és bár ezek egy helyen települtek, a had
testek ellátása csak a meghatározott részből történhetett.34 A főtartalék a II. 
(Aulioh) hadtest mögött menetelt, illetve települt. 

A hadtesteknél különbözőképpen szervezték meg a lőszertartalék kezelését. 
A különböző szintű tartalékokra egységes megegyezés nem volt. Helyenként 
segélytartaléknak nevezték, máskor lőszertári parancsnokságnak, vagy egy
szerűen tartaléknak. Később kialakult a hadtesteknél a segély-, a hadseregek
nél a főtartalék megnevezés. A segélytartalék felépítése azonban hadtestenként 
is más és más volt. A II. (Aulich) hadtestnél tüzérségi tartalélkként szerepelt és 
állományába különböző részlegek tartoztak a következő megnevezéssel:35 

5. tábori tüzérezred(!) Klinger szds. 16 fő 
Katonai szekerésztest Fridrich fhdgy. 76 fő 
Katonai szekerésztest Boros hdgy. 76 fő 
Honvéd tüzértartaléktest Kemény hdgy. 74 fő 
116. rendes ütegfogat Radeicsich hdgy. 36 fő 

Más hadtesteknél ennél egyszerűbb volt a felépítés : egy kötelékben szerepelt. 
A VII. (Görgei) hadtestnél a segélytartalék megnevezést alkalmazták; Malek 
főhadnagy parancsnoksága alatt 86 fő és 65 fogatos ló állt.30 

A lőszertartalék kérdésével kapcsolatban még ebben a hónapban a HM is 
intézkedett, elsősorban a kimutatások pontos vezetésével és kezelésével. Uta
sította a miniszter a tábori tüzér főigazgatóságot, hogy a még mindig betöltet
len karcagi raktár élére tüzértisztet rendeljen. Szükségesnek látta továbbá, 
hogy az I. (Klapka) hadtesttől Bydeskuthy százados helyett, aki eredetileg lovas 
hadapród volt, a lőszertartalék parancsnokává egy tüzértisztet nevezzen ki.37 

Erre az időszakra már kialakult az 1848 végére jellemző egyközpontú ellátás 
helyett az egységes raktárrendszer. Jelentősebb raktár volt Debrecenben, Ara
don, Gyulán, Kolozsváron és Szegeden. Elsősorban ezekbe szállítottak Nagy
váradról gyalogsági és tüzérségi lőszert. Előfordult azonban, hogy a hadsereg
hez közvetlenül is küldtek lőszert, így Karcagra a tábori lőszerraktárhoz, a fő 
tartalékhoz, ami márciusban többnyire Tiszafüreden volt, de küldtek még 
Kisújszállásra is az I. (Klapka) hadtesthez.38 

•'-' HL 1848/49. 16,597. Ezen in tézkedés azonban nem a nap ipa r ancsok megszokot t fo rmájában , 
h a n e m csak m i n d e n fo rma i m e g k ö t é s né lkü l i levélben í ródot t . 

33 HL 1848/49. 17/176., 19/329. 
34 HL 1848/49. 17/221. 1849. m á r c i u s 15-én. 
33 HL 1848/49. 17/615. 
36 HL 1848/49. 16/439. 
37 HL 1848/49. 18/143. 1849. m á r c i u s 22-én. 
38 HL 1848/49. 19/388. 
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A meginduló tavaszi hadjárat kezdetére kialakult tehát egy lőszerellátási 
rendszer, melynek felépítése, tagoltsága biztosította a folyamatos ellátást. A 
kérdés fokozottabb figyelembe vétele abban is megnyilvánult, hogy a külön
böző szintű parancsnokok általában napiparancsban intézkedtek a lőszertarta
lékok helyéről, feladatáról, a fedezőerőkről, de még az előfogatokról is. A se
gélytartaléknak a hadtest főhadiszállásával együtt kellett mozognia, míg a 
lőszer-főtartalék a Máriássy-tartalékhadosztály, majd annak feloszlatása után 
II. (Aulich) hadtest mögött haladt. Ez utóbbi fedezésére április l-jén a Hajdú-
-csapattól egy lovasszázadot, két gyalogszázadot és két löveget jelöltek ki.39 

A főtartalék általában kétnaponta kapott parancsot állásváltásra. Miután a 
csapatok mozgását is lassítva átkelt a Tiszán, április l-jén és 2-án Besenyőn, 
3—4-én Kápolnán, 5—6-á Gyöngyösön települt,- ahonnan Dányra irányították. 

Az első napok sűrű harccselekményei miatt fellépő fokozott lőszerigényt a 
főtartalék egyre nehezebben tudta kielégíteni. A Karcagtól való távolság egyre 
nőtt, ugyanakkor a csapatok szinte folyamatos pótlást igényeltek. Szakács 
János százados, a főlőszertartalék parancsnoka, 6-án egy tisztet küldött Kar
cagra, hogy szükség esetén akár Nagyváradra is menjen el lőszerért. A III. 
(Damjanich) hadtest segélytartalékától 7-én beküldött Boros tűzmester már 
nem talált sem 6 fontos golyóhoz töltést, sem gránátot, így 6 üres kocsival őt 
is Karcag felé irányították.40 A III. (Damjanich) hadtestnél fellépő hiány azon
ban nem lehetett általános, mert például a II. (Aulich) hadtest segélytartaléka 
még olyan készletekkel rendelkezett, amelyet nem tudott szállítani. Az üte-
genkénti javadalmazás még rendelkezésre állt.41 

Az isaszegi csatában az I. (Klapka) és a III. (Damjanich) hadtest a lőszer
készletét felhasználta, így a főtartalékból, annak feltöltése nélkül, a hadjáratot 
nem lehetett tovább folytatni. Az utánpótlás elmaradásának az volt az oka, 
hogy a tartalék az égő Királyerdőn nem tudott átjönni, így meg kellett várni 
míg az lehetővé válik. 

A főtartalék gyors kiürülése intézkedésre késztette Görgeit, így az április 
7-ei gödöllői tanácskozás egyik fontos kérdése a lőszerellátás javítása volt. 
A haditerv módosulása, mely szerint a hadjárat következő célja Komárom 
felmentése, a lőszerutánpótlás útvonalának megváltoztatását is maga után 
vonta. Az addigi Tiszafüred—Gyöngyös útvonal helyett Tiszafüred—Miskolc— 
—Balassagyarmat—Ipolyság irányába kellett a szállításokat folytatni. Ezt az 
elhatározást az indokolta, hogy mivel az osztrák főerő lekötésére mindössze 
egy hadtest, a II. (Aulich) hadtest, illetve az Asbóth-, majd a Kmety-hadosztály 
maradt Pestnél, sikertelenség esetén az utánpótlási vonalak veszélybe kerül
hettek. A további intézkedések közé tartozott, hogy Kossuth azonnal levelet 
írt az OHB-hoz, melyben lőszerellátmányok küldését szorgalmazta. Ettől füg
getlenül azonban éppen ezen a napon indítottak útnak 50 kocsi lőszert és — 
mint az egy jelentésből kiderül — 10-én újabb 50-et.42 Kossuth április 8-án 
Kovács Károly százados, kormányelnöki titkárt bízta meg, hogy menjen 

39 HL 1848/49. 19/306. 
40 OL Görgey A r t h u r 1848-49. (H 115.) I . doboz. I r a tok 1848. szeptember-1849. ápr i l is . 
« HL 1848/49. 21/103 C. 
43 Kossu th Lajos az Országos Honvéde lmi B izo t tmány élén. 1849. j a n u á r 01 - ápr i l i s 14. 

Kossuth Lajos összes m u n k á i . XIV. (KLÖM XIV.) (Szerkesz te t te : Barta István) 861. o., 513. Az 
OHB tudós í tása i Kossu thhoz , ápri l is 11-ről. 
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vissza Nagyvárad felé és az útban lévő kocsikat a főhadiszállás felé indítsa 
útba.43 

Április 10-én a HM tábori osztálya intézkedett a karcagi raktár parancsnoka, 
Waagner őrnagy felé, hogy a főhadsereghez közelebb, Szolnokra települjön át.44 

A parancs vételéről Waagner értesítette Psotta alezredest is, azon kiegészítés
sel, hogy fel kell készülnie Pest elfoglalása után az ottani hadianyag felmé
résre is egy tiszt kiküldésére.45 

Közben a szállítás, nem kis nehézségek árán, de folyt. A szállítmányok 
mennyiségéről és céljáról Kovács százados jelentéséből tudunk. Április 8-ai 
indulásakor azt a feladatot kapta, hogy azon szállítmányokat, amelyeikikel ta
lálkozik, Gyöngyösre irányítsa, ahol megkapja a további parancsot. Ezen a 
napon már találkozott egy szállítmánnyal, amelyet az a tiszt vezetett, akit 
6-án a lőszer-főtartaléktól küldtek Nagyváradra. Ez a 60 kocsi még aznap a 
fősereg után indult. Kovács százados a szállítási útvonalon fekvő helységek 
értesítése, után, melyben fogatok kiállítását kérte, a karcagi raktártól 44 kocsi 
lőszert vételezett és elindult Tiszafüred felé. Mivel itt váltófogatok nern voltak, 
a fuvarosok és a lovak megfelelő ellátása után másnap Gyöngyösre folytatta 
útját, ahová 12-én délelőtt érkeztek meg az első kocsik. Mivel a gyöngyösi 
térparancsnokság nem kapott utasítást a szállítmányokkal kapcsolatban, Ko
vács futárt küldött a főhadsereg parancsnokságához, további intézkedéseket 
kérve. Másnap először Karcag felől egy 33 kocsiból álló szállítmány érkezett, 
majd Debrecenből 21 nagy kocsi, melynek rakományát Gyöngyösön 40 kocsira 
rakták át. A következő karcagi szállítmány 31 kocsiból állt, illetve még egy 
további szállítást is jeleztek, Szalay hadnagy vezetésével. Ez utóbbi tiszt pa
rancsnoksága alatt 30 kocsi indult el. 

Még ugyanaznap visszaérkezett a futár, azzal a paranccsal, hogy a szállítmá
nyokat Egeren át Losonc felé indítsák útba. A nagy kerülő miatt ezt az utasítást 
csak a Szalay hadnagy-féle szállítmányhoz küldték el, a többi számára új 
parancsot kértek. A futár által hozott következő intézkedés értelmében a lő
szeres kocsiknak Hatvanig kellett előre menniük. Kovács százados, amikor 15-én 
megérkezett, a helyi térparancsnoktól megkapta a következő utasítást, mely
nek értelmében a következő célállomás a nagyoroszi főhadiszállás volt. A pa
rancs vétele után a 33 kocsiból álló szállítmány útba indult, a többi csak az 
előfogatok körül kialakult nehézségek rendezése után, másnap, 16-án.46 

Időközben, 12-én, Vácra érkezett egy 42 kocsiból álló szállítmány és a váro
son kívül a lőszert a főtartalék számára átadták.47 Április 17-én újabb szállít
mány indult a hadsereg után 1744 db 6 fontos ágyúlőszerrel és nagy mennyi
ségű kézilőfegyver-tölténnyel. Feltehetően ugyanezen a napon, Tiszafüreden át, 
kerülő úton, további 1080 db 12 fontos, 3408 db 6 fontos és 1240 db 3 fontos 
ágyú- és gyalogsági lőszert küldtek.48 (3. sz. táblázat, 57. o.). 

43 KLÖM XIV. 848. o., 504. d. 
44 HL 1848/49. 21/66. 
4r> HL 1848/49. 21/87. 
46 OL H 2 1849: 6180. 
« OL H 115 1. doboz. 
« Uo. 
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Április 17-én kapta meg a parancsot Waagner őrnagy a r ra is, hogy Hatvan
ban egy fiák-lőszertárt állítson fel egy alkalmas tiszt vezetésével. A Nagyvá
radról érkező lőszereket ezután oda kellett továbbítania.4 9 A f iókraktár kész
letének helyes összeállítása érdekében m á s n a p Waagner ké r t e a hadseregfő
parancsnokságot , hogy az igényét lőszerfajtánként küldje meg.50 Egy szállít
mány t — melyet a HM-től kapot t hadrend és lőszerszükséglet szerint áll í tottak 
össze — Waagner személyesen vitt Váora, a n n a k reményében, hogy ott újabb 
intézkedést kap. Reményeiben azonban csalatkoznia kellett, hisz ekkor a fő
hadiszállás m á r nem volt ott. Parancsra azért is nagy szüksége lett volna, mer t 
április 14-e óta, amiikoris az útvonal módosításáról kapot t intézkedést, más , a 
tevékenységét meghatározó utasí tás a hadseregtől nem érkezett.5 1 Élő volt a 
kapcsolata a HM-el és Nagyváraddal , ahonnan utasítások érkeztek ügyen, de 
a főhadsereg helyzetével kapcsolatban onnan is csak késve tud ták tájékoztatni. 

Nagyváradról április 20-án indult ú tnak egy nagy száll í tmány a következő 
mennyiséggel :52 
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Lukács alezredes" 

A kölcsönös információhiány ellenére a hadsereg főtartaléka rendelkezett 
a csapatok ellátásához szükséges készletekkel. Április 14-én a há t ramaradó II. 
(Aulich) hadtes tnek küldött Vácról kiegészítést,5 ' majd 17-én a biztosítási 
feladatot ellátó Kmety-hadosztály Szécsényben vehette át a szükséges készle
teket.5'* 

!' uo. 
" Uo. 1 uo. 

52 OL H 2 1849: 5931. A gyucsát a gyúj tó lyukba helyezték, ez közvet í te t te a kanóc tüzét a töl tethez. 
« HL 1848/49. 37 '37. a. 
« HL 184S 49. 22'300. 
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Április 19-én a nagysallói csatában lőszerhiány nem lépett fel. Az I. (Klapka) 
hadtestnél a lőszertartalékkal kapcsolatban azonban nem volt minden rendben. 
Mivel a tartalék parancsnoka, Sándor főhadnagy a csatában nem vett részt, 
a tartalék lőszert a harcokhoz túl közel helyezték el. Emiatt Klapka a főhad
nagyot fogságba helyeztette és a Kazinczy-hadosztály törvényszéke elé állít
tatta. Az eseményektől való távolmaradása, illetve az érkező lőszertartalékok
kal kapcsolatos gondatlansága miatt Carabelli századosnak, a hadtest tüzér
parancsnokának napiparancsban szintén rosszallását fejezte ki.55 

A főhadsereg megnyúlt utánpótlási vonalainak a biztosítását a Kmety-had-
osztályon kívül — egyéb feladataik mellett — a Horváth-, a Görgey- és Be-
niczky-különítmények is fedezték. Ez okból vonult a VII. (Gáspár) hadtest is 
Perbétére Komárom helyett. Az utánpótlás beérkezését elsősorban a Miskolc— 
Losonc—Ipolyság—Léva irányából várták. Ebbe az irányba küldte ki futárait, 
járőreit Psotta a szállítmányok minél gyorsabb beérkezésének érdekében. 
Mindezen intézkedések ellenére azonban előfordult, hogy szállítmányok, intéz
kedések hiányában, vesztegeltek. 22-én a lévai térparancsnokság jelentette a 
hadseregparancsnokságnak, hogy aznap 8 szállítókocsi lőszer érkezett a város
ba, de sem a kíséretében, sem a már ott lévő készleteknél nem volt tiszt, hanem 
csak 3 tűzmester, néhány emberrel. Sürgősen felelős személyeket kértek, akik 
a szállítmány további felügyeletét átveszik és útját elősegítik.56 Psotta 25-én 
jelentette, hogy az általa kijelölt két tűzmester a tartalékokkal nagy valószínű
séggel 3 napi menetre van. Jelentette ugyanakkor, hogy szállítmányok csak 
nagy nehézségek árán haladnak, mivel sem előfogatokat, sem élelmet az adott 
területen már nem lehet találni. Az előttük járó hadseregek már elvitték a 
fogatokat és a vidéket felélték.57 

A lőszerszállítmányok felkutatásán kívül a hadseregparancsnokság nagy 
reményeket fűzött a Komárom várában található készletekhez is. Guyonnak, 
mielőtt a várba indult volna, Görgei feladatul szabta, hogy ott a tábori lövegek 
részére lőszereket készíttessen elő. Ebben is csalódnia kellett azonban, a várba 
hamarabb bejutott Lenkey 26-án jelentette, hogy nagy a hiány, főleg 6 fontos 
golyókban. Más űrméretű lövegekhez, illetve röppentyűhöz még volt lőszer.58 

Az utánpótlás lelassulása, illetve az április 26-án kialakult hosszú csata azt 
eredményezte, hogy az I. (Klapka) és a III. (Damjanich) hadtest egész készletét 
elhasználta. Mivel a főtartalék a Duna bal partján maradt, az utánpótlás a híd 
leterheltsége, ill. időszakonkénti használhatatlansága miatt onnan nem volt 
lehetséges. Azt, hogy akkor a főtartaléknál volt lőszer, illetve hogy nem sokkal 
később kapott, az bizonyítja, hogy a VII. (Poeltenberg) hadtest parancsnoka 
28-án a Liptay, illetve a Kossuth dandárnak napiparancsban rendelte el, hogy 
a főtartalékból 5—5 hordó töltetet vegyen át.59 

A komáromi csata után a főhadsereg a VII. (Poeltenberg) hadtest 2 hadosz
tályának kivételével Buda felé folytatta menetét. A komáromi várparancsnok
nak Görgei meghagyta, hogy az érkező utánpótlást irányítsa utánuk.60 

*' HL 1848/4S. 22/549. 
:* HL 1848'49. 23/341. 
« OL H 115 1. doboz. 
» Uo. r'!) HL 1848/49. 24/437. Ez valószínűleg nem tüzérségi lőszer, de megléte azt jelzi, hogy a tarta

lékok még rendelkeztek némi készlettel. 60 OL H 115 2. doboz. Iratok 1849. május-augusztus. Május 5-én Guyon 1536 db. tüzérségi 
lőszert küldött a főhadsereg után. 
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Ugyanezen a napon Waagner őrnagy is parancsot kapott, hogy siessen Pestre 
az ott található lőszerek felmérésére, illetve tegye meg az előkészületeket a 
lőszergyártás beindítása érdekében. A szolnoki lőszertár parancsnoka is ismé
telt utasítást kapott, hogy a felsőmagyaroszági hadtest számára Tokajban rak
tárt állítson fel.fil Ez utóbbi intézkedést a HM Dembinski sürgetésére adta 
ki.02 Hasonló értelmű parancsot kapott a debreceni és a nagyváradi raktár is. 

Görgei a Pesten elvégzendő feladatokat pontosította Waagner számára. 
Számvevőség felállítását rendelte el 6 fő tüzértiszttel és 2 dolgozó századdal. 
E szerv feladata a lőszergyártás felügyelete, az ellátás megszervezése volt. A 
lőszer főraktárnak a parancs értelmében ismét Pestre kellett települnie.63 

A budai várat körülzáró csapatok lőszerellátása a szállítás távolságának 
csökkenése, a csapatok egy helyben tartózkodása miatt fokozatosan helyreállt. 
A HM május elején ismételten kimutatások felterjesztését kérte az utánpótlások 
helyes összeállításának érdekében.6'1 

A vár módszeres lövetésének óriási lőszerfelhasználása nyomán újból fellépő 
hiányokat a Szolnokról érkező szállítmányokkal szüntették meg. A tábori löve
gek kevés kárt okoztak, a védőművekre szinte hatástalanok voltak. Hamar 
bebizonyosodott, hogy ostromlövegek nélkül lehetetlen a várat bevenni. E lö
vegeket Guyon tábornoknak kellett elküldenie Komáromból, melyek némi 
késedelem után 16-ára kerültek tüzelőállásba. A négy 24 fontos és egy 18 fontos 
ágyúhoz a lőszert szintén Komáromból biztosították. A lövegekkel elküldött 
lőszer azonban mindössze két napra volt elegendő, így újabb szállítmányok 
útbaindítására volt szükség. Az ezen üteg által tört rés, a többi üteg össze
hangolt tüze, illetve a tüzérség eredményét kihasználó honvédzászlóaljak ro
hama következtében május 21-ére a vár elesett. 

A budai vár bevétele után — a főparancsnok haditerve értelmében — ismét 
az osztrák fősereg megsemmisítése érdekében kellett a csapatokat átcsoporto
sítani. Ennek megfelelően a raktárak elhelyezésén is változtatni kellett. Kossuth 
még május 8-án rendelkezett a HM felé, hogy Komárom várát megfelő lőszer
készlettel kell ellátni, illetve lehetővé kell tenni — műhelyek telepítésével —, 
hogy ott lőszerkészítés folyjon. Mivel Görgei a támadás fő irányát a Duna bal 
partján, a Vág mentén álló osztrák csapatok ellen határozta meg, a hadsereg 
mozgó lőszerraktárát Vácra helyezték át.65 A raktár helyes elhelyezése érde
kében a Központi Táborkari Iroda (KTI)66 felszólította a váci térparancsnokot, 
hogy keressen a városban egy száraz és kevéssé tűzveszélyes helyen lévő, jól 
megközelíthető épületet.6' 

A KTI intézkedett a hadrendi változások érdekében is. Ezen változások 
érintették a tüzércsapatokat, nem változott meg azonban az utánpótlás rend
szere. Az utánpótlás szervezettebb végrehajtása az iroda tevékenysége révén 
biztosítottabb volt. A május 29-ei intézkedés már felhívta a figyelmet a kész
letek és a lőszerkiegészítés fontosságára.68 

111 OL H 115 l. doboz. 
'« OL H 2 1849: 6167. 
u:l OL H 115 2. doboz. 
';'' Uo. 
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Mindezen intézkedések kevésnek bizonyultak akkor, ha a hadtesteknél nem 
tartották be az utánpótlás biztosításával kapcsolatos rendszabályokat. Hogy 
ilyen is előfordult, azt jól bizonyítja. Nagysándor tábornok június 17-ei pa
rancsa. Az I. hadtest parancsnoka kifogásolta, hogy csaták, ütközetek után a 
zászlóaljaknál, ütegeknél és a hadosztályoknál nem töltötték fel a lőszerkész
leteket. Megparancsolta ezért, hogy csata után néhány órán belül ezt hajtsák 
végre, különben hadbíróság elé állítja a felelősöket. A tüzérparancsnok köte
lességévé tette, hogy a csapatok és a lőszertartalék között tartsa fenn a kap
csolatot. Ugyancsak a tüzérparancsnok feladata volt, hogy a gyakran fedezet 
nélkül maradt tartaléklőszerhez megfelelő csapatokat irányítson.69 

A Vág^menti csatákban az utánpótlás a rendelkezésre álló készletek ellenére 
nem volt folyamatos. A sűrű egymásutánban következő események helyileg és 
időszakonként hiányokat okoztak. A különböző szinteken meglévő készletek 
nagyságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy június 23-án a Szentpéteren 
lévő főlőszertartaléknál ismét több mint 6000 db 6 fontos golyótöltet volt, illetve 
az arányoknak megfelelően hasonló mennyiség a többi űrmérethez, illetve 
kézifegyverekhez is.70 

Folyamatos volt a váci f ©lőszerraktár ellátása, ahová 17-én és 18-án is nagy 
mennyiségű utánpótlást szállítottak.71 

Június hónapban Kossuth is több intézkedést adott ki a lőszerellátás javí
tására. Kiadott például egy olyan javaslatot, amely szerint az országban több 
helyen kell lőszerraktárat felállítani. A várakon kívül a Tihanyi-félszigeten, 
Egerben a várhegyen, illetve a csongrádi tiszai-átkelőhelyeknél. A nagy tá
volságú szállítások megszüntetése miatt június 24-én javasolta, hogy Szolnokon 
is állítsanak fel egy raktárát, amely — elsősorban a vasúti szállítás lehetősége 
miatt — az ország északi része felé könnyítené meg az utánpótlást.72 

A fenti intézkedések azonban olyan esetre készültek, amikor a magyar csa
patok az ország nagy részét birtokolják, ha sikerrel harcolnak. A vesztett 
Vág-menti csaták, majd a győri vereség után azonban módosítani kellett a 
terveket. A végérvényesen elfogadott haditerv értelmében a magyar csapatokat 
a Tisza—Maros-szögben egyesítették. Ennek megfelelően a lőszerraktárak, köz
tük a váci lőszerraktár is, a Komáromnál álló fősereg ellátása után a Tiszán
túlra költözött. Itt a Perczel tábornok vezette tiszai hadsereg ellátása volt 
az elsődleges feladata. 

Az egykori tüzér hadfi hadseregparancsnok az utánpótlást két tagozatúra 
szervezte át. A hadsereg főtartaléka mellett — mely addig a IX. hadtest tar
taléka volt — egy fiók-lőszertár is szerepelt. E tartalékok az egyesített IX. és 
X. hadtestet tudták ellátni, a hadsereghez még beosztott Kazinczy- és Knézic-
hadosztályokról már kevésbé tudtak gondoskodni. Ez elsősorban a nagy távol
ság miatt volt, hiszen a zöm július közepén ugyan Szolnok térségében feküdt, 
a Knézic hadosztály azonban Tokajban, a Kazinczy-hadosztály pedig a Fel
ső-Tiszánál helyezkedett el. A kimutatások szerint július 17-én a hadsereg 
akkor mind tüzérségi, mind a kézi lőfegyverekhez rendelkezett egy javadal

os HL 1848/49. 33/203. 
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mazás lőszerrel. A helyzetet tovább javította a 18-án Nagyváradról Szolnokra 
küldött szállítmány, mely gyalogsági és 10 fontos taracklőszerből állt.73 

A tiszai hadsereg parancsnoka intézkedéseiben az addigi gyakorlatokhoz 
képest részletesebben foglalkozott a tartalékok elhelyezésével. A tartalék lő
szerkocsikat a harcrend harmadik vonalában a főiránytól oldalt kellett el
helyezni. Az elhelyezésnél vigyázni kellett arra, hogy a közlekedést ne akadá
lyozzák, de arról a helyről a harcrend minden pontja elérhető legyen.74 A tar
talék közelsége biztosította, hogy az első, illetve második vonalban lévő ütegek 
lőszerkészleteit gyorsan kiegészíthessék, ugyanakkor az ellenség tüzérségének 
lőtávolságán kívül legyenek. A vonalak egymástól való távolságát 300 lépés
ben határozták meg. 

Nem volt ilyen kezdevező helyzetben Arnsberg főszázados különítménye, 
akit Knézic tábornok rendelt ki Tiszafüredre az átkelőhely biztosítására. A 
három 12 fontos löveghez 280 lőszer volt, amely elég egy üteg számára, de 
utánpótlásra nem számíthatott.75 A Kazinczy-hadosztály is rendelkezett lőszer
tartalékokkal, amelyek 25 kocsin Ungváron állomásoztak.76 

A cibakházi lőszerraktár felállítása nem csak a Perczel-hadsereg számára 
jelentett megfelelő ellátási lehetőséget, hanem a július 29-én Tokajnál a Tiszán 
átkelt, Görgei vezette három hadtestnek is. Az utánpótlást addig teljesen nélkü
löző hadsereg számára a lőszerkiszállítást a HM a cibakházi lőszerraktárnak 
már 26-án elrendelte és 260 q különböző lőszer előkészítésére adott parancsot.77 

A parancs értelmében Balmazújvárosba, vagy ha azt az ellenség lehetetlenné 
teszi, közvetlen Görgeihez, esetleg Debrecenen át Nagyváradra kellett szállí
tani.78 A szállítást azonban a 26-án Tiszafürednél átkelt orosz csapatok lehe
tetlenné tették. 

Július 27-én a cibakházi lőszerraktárat Görgeinek rendelték alá. A Szeged
ről 28-án Szarvasra érkező lőszerszállítmányról ugyanakkor értesítették a lő
szertár parancsnokát, aki egyúttal olyan intézkedést is kapott, hogy ha a 
Görgei vezette sereg a Marosnál bontakozik szét, Gyulára települjön át. Erre 
másnap a szóbeli parancs már meg is érkezett.'0 

A Görgei közvetlen parancsnoksága alatt álló három hadtest számára e bi
zonytalan kimenetelű szállításon kívül másképpen is gondoskodni akartak lő
szerről. Július 25-én a KTI utasította Knézic tábornokot, hogy készletét — 6 
és 12 fontos lőszert — adja át a Görgei parancsnoksága alatt álló hadsereg 
főtartalékától kiküldött tisztnek.80 Ezt az intézkedést az indokolta, hogy míg 
a Knézic-hadosztályt nem fenyegette az ellenséggel közvetlen összeütközés 
veszélye, a Görgei vezette hadsereg minden pillanatban számíthatott erre. 
A lőszerek átadása után a hadosztálynál mindössze 20 db 12 .fontos lőszer ma
radt. A hadosztályparancsnok még aznap futárt küldött Nagyváradra, készletei 
kiegészítése céljából.81 Kérésére 28-án 50 fuvaros szekérnyi lőszert küldenek 
Knézic illetve Görgei csapatai számára.8-
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Görgei kapott lőszert Munkács várából is, miután Kazinczy július 31-én 12 
kocsit küldött oda, hogy azokat ágyú- és kézifegyver-lőszerrel rakják meg és 
egy tiszt kíséretében — a Vásárosnaményban csatlakozó kísérettel — küldjék a 
hadsereghez.83 

Az időközben Gyulára áttelepült tábori raktár a szállítással azonban egyre 
késett, elsősorban azért, mert nem volt biztos ismeretük a Görgei-hadsereg 
tartózkodási helyérői, menetvonaláról. Augusztus 3-án értesítette Aulich 
hadügyminiszter Görgeit, hogy a hiányainak megszüntetése érdekében már a 
második szállítmány útbaindítását is elrendelte. Hasonló tartalmú levelet kül
dött Kossuth is, aki Gyuláról 500 q, illetve Nagyváradról 100 szekér lőszer 
érkezését jelezte, a Görgei által jelentett helységbe, Kismarjára.84 A Görgei-
-hadsereg augusztus első napjaiban már rendelkezett a megfelelő készletekkel. 

Az augusztus 2-ai debreceni csatában is megfelelő készletekkel vett részt az 
I. (Nagysándor) hadtest, de — Sillye Gábor kormánybiztos jelentése szerint a 
segélytartalék rossz elhelyezése miatt — az utánpótlás nem egy ütegnél el
maradt.85 A csata után 2 nappal a hadtest kimutatása szerint csak 6 fontos lő
szerből több mint 2000 darabbal rendelkeztek.86 A Nagyváradon található kész
letből töltötték fel a Korponay ezredes parancsnoksága alatt álló csapatokat 
is, melyek Debrecenben állomásoztak. A szállítmányok fedezésére Korponay 
Görgeit kérte fel.87 

A Dembinski tábornok vezetése alatt álló magyar fősereg, mély Szegednél 
állomásozott, az ott lévő lőszerraktárnak köszönhetően, feltöltött volt, így a 
raktár július 28-ai felrobbanása közvetlenül nem érintette. A robbanás alkal
mával nem minden lőszer semmisült meg, a néhány nap után a raktárát át
kutató utóvéd jelentős mennyiségű lőszert talált. A megmaradt készletet 
Dembinski augusztus 3-án kocsival Aradra küldte át.88 

A szőregi csatában lőszerhiány a hosszan tartó ágyúzás ellenére nem lépett 
fel. A Temesvár irányába visszavonuló hadsereg a várnál kívánta feltölteni 
készleteit. 

Augusztus 9-én a magyar csapatok Temesvártól nyugatra álltak, míg a lő-
szer-főtartalék a Dembinski által meghatározott további hátrálási iránynak 
megfelelően már Lúgoson volt. A sereghez fővezérnek érkezett Bem a helyzet 
alapos mérlegelése nélkül vállalt csatát, amely elvesztésének egyik fő oka az 
volt, hogy a magyar tüzérség az egyre fogyó lőszerkészletét nem tudta pótolni, 
így alulmaradt az osztrák—orosz tüzérséggel szemben. Délután 4 óra felé ér
kezett ugyan utánpótlás, de így sem vált élénkebbé a tüzérségi tűz. Egy szem
tanú leírása szerint míg a magyar ütegek egy, az ellenség részéről 12 lövés 
történt.8" Dembinski szerint, aki szerepet ugyan nem vállalt, de részt vett a 
csatában, volt elég lőszer, de a tüzérek fegyelmezetlensége és a készletek el 
nem használása miatt szerepelt rosszul a tüzérség. Állítása szerint találkozott 
ugyanis egy üteggel, amely lőszerhiány miatt vonult vissza, pedig ő a lőszer-
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tartókban talált kartácsot és más lőszerféléket. Kár, hogy a többi lőszer faj
táját nem nevezte meg, hisz a kartács csak közeitámadás esetén alkalmazható 
hatásosan, ott azonban golyókra és gránátokra lett volna szükség. Dembinski 
szerint „a szertár" készlete is az ütegek rendelkezésére áll.90 Tény azonban az 
volt, hogy a lőszerkészlet kevésnek bizonyult, az utánpótlás nem működött. 

A vesztett temesvári csata után a lőszerkészletek.útjának további figyelem
mel kísérésének nincs értelme, ugyanúgy ahogy további harc is kilátástalan 
volt.91 

Sajnálatosan alakult a lőszerellátás helyzete Erdélyben. Az ott harcoló csa
patok utánpótlásának érdekében Czetz őrnagy már 1848. november 29-én kérte 
az OHB-t; hogy Nagyváradon egy tüzértartalék-raktárat állítsanak fel. A kérés 
indokoltságát belátva az OHB intézkedett a kérés teljesítéséről.92 Ez ügyben 
további konkrét intézkedés volt, amikor Kossuth felszólította Láhnert, hogy 
100 ezer „élestöltést és gránátot" is küldjön.93 

Bem, amikor átvette az erdélyi főparancsnokságot, Nagybányán báró Bánffy 
János alezredest bízta meg, hogy szervezze meg a lőszerkészítést és készüljön 
fel az utánpótlás biztosítására. Bem egyébként kiemelt figyelmet fordított a 
lőszerutánpótlás kérdésére. A nagybányai „lőszerkészítő ház" felállítása és a 
gyártás beindítása után az erdélyi hadszíntér ellátása onnan történt. Hetente 
egy-egy szállítmány indult el Nagyváradra és Désre. Ez utóbbi helyen állította 
fel Bem egyik raktárát. 

Minden előkészítés ellenére a lőszerellátás Bem hadseregénél nem volt min
dig zökkenőmentes. Lőszerhiány lépett fel a január 21-ei nagyszebeni csatában 
is. A visszavonulás után Bem személyesen nézett át minden lőszerszállító 
kocsit, és szedte össze a maradékot. A csata után azonnal intézkedett, hogy 
Kolozsvár, Marosvásárhely és Nagybánya pótolja a lőszert. Az utóbbi helyről 
gyalogsági fegyverek és lőszer mellett 10 000 tüzérlőszert is rendeltek. A futár
nak válasszal kellett visszatérnie, hogy mikorra várható a lőszer.94 Hasonló 
eset többször is előfordult. 

Bem hadjáratainak tervezésekor az egyik fő szempont volt, hogy a Nagy
bánya—Dés—Kolozsvár—Marosvásárhely utat, amelyen az utánpótlás várható 
és amelyen raktárai voltak, biztosítsa. Ez a hadszíntér is kapott közvetlenül 
Nagyváradról lőszert, ahonnan egyenesen Kolozsvárra szállította. Június 27-én 
például 39 szekérrel indítottak útnak lőszert.95 

A manőverező, gyors lefolyású hadjáratok a szállítások ellenére megnehezí
tették az utánpótlást. Nagyszeben elfoglalása után az ott található lőszerház is 
az erdélyi hadsereget látta el. Ezt 1849 júliusában átköltöztették Marosvásár
helyre, majd onnan a Székelyföldre. 

Az erdélyi sereg számára a lőszert több raktárból biztosították ugyan, de a 
megfelelő mennyiség mégis alig volt meg. 
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összegzés 

A csapatok lőszerellátása a szabadságharc alatt, hasonlóan a hadügy más 
területeihez, minden igyekezet ellenére sem működött akadálytalanul. Azt, 
hogy a lőszergyártás mennyire tudta fedezni a szükségleteket, nehéz megálla
pítani, hisz sokszor kimutatható, hogy míg a csapatoknál hiány volt, a közbe
eső raktáraknál, illetve úton a megfelelő készletek a rendelkezésre álltak. A 
lőszergyári kimutatások, illetve a valószínű felhasználás összevetése nem azt 
mutatja, hogy indokolt lett volna a hiány. 

Mivel alig lehet meghatározni, hogy egy-egy csatában, ütközetben mennyi 
lőszer fogyott, mennyit használtak az ostromoknál, csak következtetni lehet a 
lőszerfelhasználására. Osztrák tapasztalatok szerint egy löveg, egy csatanapon 
30—40 lövedéket lőtt el.9<! Ha közepes értéket veszünk, lövegenkénti 35 lövést, 
akkor az isaszegi csatában az I. és a III. hadtest (40—40 löveggel számolva) 
2800 lőszert használt el. A II. hadtest által kilőtt mennyiség nem éri el a 200 
lövést.97 A hadsereg tehát összesen kb. 3000 darab lőszert használt fel. 

Ha a tavaszi hadjárat minden csatájára és ütközetére ezzel az értékkel szá
molunk, akkor — az április 26-ai komáromi csatát is beleszámítva — a had
sereg tüzérségi lőszerfelhasználása a 20 000-t nem haladta meg. A Nagyváradra 
áttelepített gyár március végéig 164 745 töltényt gyártott.98 Mivel a gyártást 
áprilisban sem akadályozta semmi, a rendelkezésre álló mennyiség minden 
hadszíntér igényeit kielégíthette. 

Amennyiben tehát a rendelkezésre álló lőszer elegendő volt a hadjáratok 
sikeres végrehajtásához, akkor az időről-időre fellépő lőszerhiányt az után
pótlás megszervezésének hiányosságaként kell értékelni. A parancsnokságok, 
vezető szervek, illetve tüzérigazgatóságok ezirányú tevékenységéről kevés adat 
áll rendelkezésre. Kevés parancs született e tárgyban, részletes szabályozás nem 
ismert, összevetve az osztrák fél hasonló tevékenységével — ahol gyakran 
találkozhatunk ilyen irányú intézkedésekkel — szinte elenyésző az utánpótlás
sal kapcsolatos intézkedések száma. A bevezetőben ismertetett lőszerellátási 
rendszer azonban ott sem állt fel, Dietrich vezérőrnagy, tüzér-főparancsnok 
osak 1849. június l-jén terjesztette fel elgondolását e tárgyban.99 E téren muta
tott késedelme is hozzájárult, hogy az új főparancsnok, Haynau tábornagy a 
tüzérfőnök leváltását kérte a császártól. 

Dietrich a tüzérség működésének javítása érdekében sürgősen tüzértiszteket 
kért. A szervezési hiányosságokat a honvédseregnél is elsősorban a szakképzett 
tüzértisztek hiánya okozta. A fel-dunai hadseregnél a tavaszi hadjárat alatt a 
főhadseregnél a tüzérséget érintő minden kérdésben a hadsereg tüzérparancs
noka, Psotta Móric intézkedett. Neki és segédtisztjének kellett a főtartalékok 
számára is parancsot adni, szükség esetén azokat a kijelölt helyre irányítani. 
Ugyancsak az ő feladata volt a hadsereg tábori raktárral a kapcsolatot tartani, 
ami azonban április hónapban, a távolság növekedésével, egyre kevésbé volt 
megfelelő. A raktárakat a hadsereg előrenyomulásának ütemében nem lehetett 

* Kassay Albert: Az 1848-49. magyar tüzérség megalakulása és szerepe a függetlenségi harc 
hadműveleteiben. Magyar Katonai Szemle, 1935. X. szám, 221. o. Két osztrák üteg ide vonat
kozó adatait közli, az egyik csatánként, lövegenként 29-30, a másik 38 lövést adott le. 9? HL 1848/49. 21/103. a. 

»s Bakó Imre: A magyar állami „Országos Fegyvergyár" működése 1848-49-ben. Budapest, 
1942. 58. O. 

99 HL 1848/49. 31/21. 
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áttelepíteni, illetve nehezítette a helyzetet, hogy a Pesten álló osztrák fősereg 
bizonytalanná tette a legrövidebb út használatát. 

Hadtest-szinten, bár ott is csak egy tüzértiszt volt, a tartalék közvetlen irá
nyítás alatt állt. Tevékenységét általában parancsban szabályozták. A tüzér
parancsnok felkészültsége döntően meghatározta az utánpótlás minőségét. 
Ezen a szinten hozzáértés hiányával, illetve gondatlansággal csak az I. hadtest
nél találkozhattunk. 

A lőszerhiány kialakulása több okra is visszavezethető, sokszor olyanokra, 
amelyeket előre nem lehetett látni. Az isaszegi csatában az I. és a III. hadtest 
készletei teljesen kimerültek. Az utánpótlás megszakadásának akkor az volt 
az oka, hogy a felgyújtott Királyerdőn a segélytartalékok nem tudtak átjutni, 
emiatt még a másnapi elindulás is csúszott. 

Az április 26-ai komáromi csatában szintén az I. és III. hadtest készletei 
fogytak el, de ott sem azért, mert üresek voltak a tartalék szekerek, hanem 
azért, mert egyetlen híd állt a csapatok rendelkezésére és azon a harcoló csa
patok keltek át. A tartalékokra már nem került sor. Ezt bizonyítja, hogy a csa
táról írt jelentésekben nem olvasható, hogy amiatt kellett volna a csatát meg
szakítani. A csatában résztvevő Rohlitz Kálmán, valamint Psotta segédtisztje 
is a Csillagsáncban igyekezett lőszert vételezni.100 

A helyzet rossz megítélése okozott lőszerhiányt a temesvári csatában. Bem 
nem tájékozódott kellőképpen, illetve rosszul ítélte meg csapatai lehetőségeit, 
amikor vállalkozott a csatára. Nem tisztázta a tartalék helyét — amely akkor 
már Lúgoson volt — nem intézkedett, hogy a Temesvári ostromló sereg kész
leteit bocsássák a hadsereg rendelkezésére. E mulasztások azt idézték elő, hogy 
a honvéd tüzérség a csatatéren megjelenő osztrák tüzérségi főtartalékkal már 
nem tudta felvenni a harcot, lőszer hiányában menekülnie kellett. 

Míg a fenti esetekben a lőszerhiány egyes csaták sorsát döntötte el — bár 
a temesvári csata elvesztése a szabadságharc közeli végét is jelentette —, addig 
az április végén kialakult utánpótlási gondok a hadjárat további sorsát befo
lyásolták. Ezen helyzet kialakulásának több oka volt. 

A gödöllői haditanácson elhatározott haditerv értelmében a főhadsereg Vácon 
át Komárom felé folytatta támadását. Ez azt eredményezte, hogy a hadsereg 
és raktárai közötti legrövidebb utat a Pesten álló osztrák főhadsereg — II. 
hadtest kudarca esetén — könnyen elvághatta. Ez a helyzet azt eredményezte, 
hogy kerülőutat kellett kijelölni. A már úton lévő szállítmányok azonban az 
eredeti úton haladtak tovább, illetve a parancsnokok önállóan döntötték el, 
hogy merre menjenek. 

Folyamatosan nőtt a főhadiszállás és a hadsereg tábori raktára közötti tá
volság. A kialakuló információhiány azt eredményezte, hogy a hadseregnek a 
szállítmányok útbaindításáról, útvonaláról a lőszerraktárnak a hadsereg fő-
tartalék helyéről nem volt tudomása. Psotta az Ipolyság—Losonc—Miskolc 
irányba küldte ki járőreit, de a szállítmányok felkutatása kevés eredménnyel 
járt. Ennek az volt az oka, hogy a Kovács százados által jelentett 238 kocsiból 
csak 30 ment ezen az északi úton, a többi Nagyoroszi felé haladt. 

A szállítmányok lassú haladásának egyik legfőbb oka az előfogatok igénybe
vételének rendszere volt. A honvédsereg lőszerszállításához szekerekkel csak 

11,11 id. Görgey István: 1848. és 1849-ből. Élmények és benyomások, okiratok és ezek magya
rázata, tanulmányok és történelmi kritikák. II. k. Budapest, 1988. 235. o. 
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korlátozott számban rendelkeztek. A szállítások elvégzésére az útvonalon 
lévő települések lakosait és fogatait vették igénybe, meghatározott térítés 
ellenében. Ez azonban azokon a területeken, ahol gyakoriak voltak a szállí
tások, illetve nagyobb létszámú csapatok haladtak, azt jelentette, hogy az 
utánpótlás szállítására már nem maradtak fogatok. Ha olyan területen halad
tak, ahol ritkábbak voltak a szállítások, de a térparancsnokokat nem értesí
tették előre, a fogatok kiállítása tartott sokáig. A kocsisok számára előre meg
határozták, meddig kell szállítaniuk, onnan ők visszafordultak, ha volt váltás, 
ha nem. Az előfogatok alkalmazásának hiányosságai hamar kiderültek ugyan, 
de más megoldást nem sikerült találni Szekereket vásároltak, szállítókat fo
gadtak fel, elrendelték, hogy a szállításokkor mindig készpénzben fizessenek, 
és hoztak más intézkedéseket is, de ezek sem sokat javítottak a helyzeten. 

A szállítmány ilyen megoldása nehezen meghatározhatóvá teszi azt is, hogy 
például az említett 238 szekér mennyi és milyen lőszert szállított. Megközelítő 
pontossággal azonban meg tudjuk határozni, ha megnézzük azon kimutatá
sokat, amelyek a kocsik számát is közölték. Ezek szerint egy június 27-én 
Nagyváradról Kolozsvárra küldött, 39 fuvaros szekérből álló szállítmányra 
2400 db tüzérlőszert és 529 ezer gyalogsági fegyverlőszert málháztak fel.101 

Előtte 3 nappal Szolnokra 86 szekéren 8324 db tüzér- és 600 ezer gyalogsági 
lőszert küldtek.102 Ennek figyelembe vételével megállapítható, hogy április 
közepén 3—4 csatára való tüzérlőszer volt úton a főhadsereghez. 

A szállítmányok lassú haladásának a másik oka az utak rossz minősége volt. 
Magyarországon korszerű szállításra igazán csak akkor került sor, amiikor vízi 
úton szállítottak, illetve amikor lehetőség volt a vasút igénybevételére. A vízi
szállításra 1848 végéig elsősorban a Dunán, illetve a következő év nyarán a 
Tiszán és a Maroson nyílt lehetőség. Vasúti szállítást Pest kiürítésénél, majd 
az osztrák főerők kivonulása után tudtak alkalmazni. Waagner a már emlí
tett április 23-ai jelentésében tudatta a hadseregparancsnoksággal, hogy egy 
lőszerszállítmányt Szolnokról Vácra vasút igénybevételével juttatott el. A sze
kereken történő szállítás az utak állapota miatt igen nehézkes és lassú volt. 
Jó minőségűek csak a postautak voltak, azokat kő, vagy kavics borította. 
Számuk azonban csekély volt. A földutak használata a téli és esős időszakban 
minimálisra csökkentette a szállítmányok sebességét. 

Ezen okok vezettek oda, hogy április végén Görgei szavai szerint „hirtelen" 
szünet állt be az utánpótlásban105 Hogy ez milyen hosszan tartott, nem tudjuk. 
Április 27-én a VII. hadtest már kapott lőszert, bár valószínűleg a főtartalékból 
adtak a Győrbe menő két hadosztálynak. Május 5. előtt is további szállítmá
nyok érkeztek, amiket Komáromból Budához küldtek. A lőszerszállítmányok 
bizonytalan érkezése azonban nem nyugtatta meg a hadsereg parancsnokát, ez 
volt az egyik oka, hogy további céljaként Budavár felszabadítását tűzte ki. 

A lőszerutánpótlás összességében, a fenti hiányosságok ellenére, a lehető
ségeik figyelembe vételével, szervezett volt. A további tagozatok létrehozásának 
sem személyi, sem tárgyi feltételei nem voltak meg. A kevés tapasztalattal 
rendelkező hadsereg- és hadtestparancsnokok rábízták az utánpótlás megszer-

»" HL 1843 49. 35/312. 
"«» HL, 1848/49. 35/313. 
t"3 Görgey Arthur: E le tem és m ű k ö d é s e m Magyarországon , 1848. és 1849-ben. II, k. Budapes t , 

1988. 71. o. 

— 67 — 



vezését tüzérparancsnokaikra, akik viszont sem megfelelő állománnyal, sem 
információval ehhez nem rendelkeztek. Az idősebb parancsnokok — Dem-
binski, Vetter, Bem — intézkedésein látszik, hogy jobban ismerték a tartalé
kokkal kapcsolatos tennivalókat, ők azonban, más okból, nem sokáig ve
zették a1 magyar fősereget. 
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MŰHELY 

BENE SÁNDOR 

ADALÉKOK ZRlNYI MIKLÓS 
TÉLI HADJÁRATÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 

Zrínyi Miklós 1664 januárjában és februárjában folytatott, „téli hadjárat" 
néven elhíresült, török elleni hadműveletéről szinte minden hozzáférhető for
rást publikált és feldolgozott az eddigi kutatás.1 Egy láncszem azonban mindig 
hiányzott az események teljes rekonstrukciójához: nevezetesen annak a 
Wassenhoven hadmérnöknek a beszámolója, akit Zrínyi több levelében is sze
mélyes küldöttjeként említ — vele küldte el a grazi Haditanácsnak és a regens-
burgi birodalmi gyűlésnek a Kanizsa ostromára vonatkozó javaslatait, s őt 
bízta meg, hogy tájékoztassa Lipót császárt és a választófejedelmeket az eszéki 
Dráv^-híd felgyújtásával végződő vállalkozásról.2 Az alábbi dokumentumlközlés 
ezt a hézagot pótolja, ha nem is teljes mértékben. A Velencei Köztársaság 
regensburgi „titkos küldöttjének", Antonio Negrinek szenátusi jelentései közül 
előkerült ugyanis Wassenhoven beszámolójának kivonata, majd annak szemé
lyes megerősítése, s egy töredékes szóbeli tudósítás a szintén Regensburgban 
tartózkodó Zrínyi Pétertől, Negri állandó tárgyalópartnerétől. (Az iratok lelő
helye: Archivio di Stato di Venezia, Dispacci al Senato, Germania, filza 124 bis, 
Dispacci del sig. Antonio di Negri segreto inviato alla Diéta di Ratisbona, 
számozatlan.)3 A jelentésekből nem csupán a téli hadjárat lefolyásáról tudunk 
meg újabb részleteket, hanem segítségükkel immár megnyugtatóan tisztázható 
egy másik nem kevésbé fontos kérdés is: Zrínyi Miklós „hírnökeinek" szerep
lése a birodalmi gyűlésben/1 

Elsőként Zrínyi Péter érkezik Regensburgba február 6. és 12. .között;5 bátyja 
még a harcok folyamán útnak indította, hogy katonai támogatást sürgessen a 
hadműveletek folytatásához. Öt követi Wassenhoven hadmérnök február utolsó 
napjaiban, ugyanezzel a megbízással, aki már Kanizsa ostromának tervét is 
előterjeszti az uralkodónak, miután erre vonatkozólag elnyerte a Haditanács 

» széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós 1620-1664. V. k. Bp., 1920. 46-107. o.; Klaníczay Tibor: 
Zrínyi Miklós. Bp., 1964. 751-760. o.; Perjés Géza: zrínyi Miklós és kora. Bp., 1965. 345-354. o.; 
Perjés Géza: Zrínyi és az 1663-64-es nagy török háború. Esterházy Pál: Mars Hungaricus (s. a. 
r. : Iványi Emma, szerk. : Hausner Gábor) Bp., 1989. 25—99. o. ; valamint Kovács Sándor Iván 
jegyzetei az angliai Zrínyi-életrajzhoz: Angol életrajz Zrínyi Miklósról (szerk.: Kovács Sándor 
Iván) Bp., 1987. 389-418. o. A nemzetközi vonatkozásokról R. Vârkonyi Agnes: Török világ és 
magyar külpolitika. Magyarország keresztútjain. Bp., 1978. 175-229. o. 2 Zrínyi a Haditanácsnak 1664. február 11-én, Lipótnak február 19-én írt hadmérnöke külde
téséről, s megemlíti Wassenhoven útját a császárnak címzett, július 17-i memorandumában is: 
Zrínyi Miklós összes művei. II. k., Levelek (kiad.: Klaniczay Tibor - Csapodi Csaba) Bp., 1958. 
343-345. o. (292. sz.), 346-348. o. (294. sz.), 360-373. o. (306. sz.). 3 Itt emlékezem meg az azóta elhunyt Klaniczay Tibor professzor úr önzetlen támogatásáról, 
amely lehetővé tette az anyag átnézéséhez szükséges rövid velencei kutatóutamat. 4 A kérdés külpolitikai és propagandavonatkozásait, különös tekintettel zrínyi Péter regens
burgi küldetésére, hosszabb tanulmányban dolgoztam fel: Bene Sándor: Zrínyi-levelek 1664-ből. 
Irodalomtörténeti Közlemények, 1992. 225—242. o. 5 Negri 1664. február 12-i, 8. sz. jelentésében számol be Zrínyi Péter érkezéséről; február 6-i, 
6. sz. jelentésében, ahol először említi a Zrínyieket, még csak „zavaros híresztelések" alapján 
tájékoztat a tél hadjárat megindításáról. 
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beleegyezését.0 Magával hozza Zrínyi Miklós február 11-i levelét, amelyet saját 
beszámolójával együt t szélesebb körben is terjeszteni kezd,7 s nem sokkal 
érkezése után befut Zrínyi február 19-i, Lipót császárnak címzett, azonos té
májú tudósítása is.fl 

A hadmérnök huszonnégy napon át várakozik a birodalmi gyűlés és a császár 
jóváhagyására ; a döntés végül március 18-án, végzetes késéssel születik meg.9 

Antonio Negri március 25-én jelenti a Szenátusnak: Zrínyi Miklós gróf 
mérnöke már ú tnak indult."1 0 

A dokumentumok kri t ikai értékelése, szélesebb tör ténet i kontextusba állí
tása a további hadtör ténet i kutatások feladata lesz. Itt mindössze egy szembe
tűnő apróságot jegyeznék meg: az eszéki híd hossza és szélessége egyenes 
a rányban csökken azzal, ahogy a Zrínyit támogató körök magasztaló ódáitól az 
elfogulatlan kor társak objektív beszámolóin keresztül a vetélytársak epés meg
jegyzései felé haladunk. Montecuccoli szerint például már nem is volt semmi
féle híd, mindössze néhány rőzseköteg és palló a sár tengeren való átlábalás 
megkönnyítésére.1 1 

A kiragadot t példa ál talánosságban is jellemző. A források elemzése során 
a kuta tásnak végig szem előtt kell t a r t an ia : a téli hadjáratról szóló különböző 
beszámolók, köteles jelentés voltuk mellett , a Zrínyi Miklósnak nemzetközi 
hírnevet szerző, tudatosan szervezett p ropagandakampány szerves részeit 
képezték.12 E kampány egyik, méghozzá meglehetősen sikeres aktora volt 
Wassenhoven hadmérnök ; olyannyira, hogy a saját hadi tervének elutasításán 
vérig megsértődött Montecuccoli még azt sem átallja feltételezni: éppen ő le
hete t t az, aki Kanizsa os t romának szerencsétlen ötletével bogarat ültetett Zrínyi 
fülébe.1:i 

I. 

(9. sz., Regensburg, 1664. február 19.) 

Intorno le notizie del fratello [il Co: Pietro di Sdrinj mi ha detto di haver pia 
felicemente presi quei luoghi scrutin sotto il Ponte di Ossech, una parte del quale 
prima fu disfatta dall' inimico, abbruggiato Finfkirchen con la depredazione di molte 

'• Wassenhoven érkezéséről Negri csak március 4-én tudósít, a mérnöknek .r/.onban már előbb 
ott kellett lennie a birodalmi gyűlésben, hiszen alább bemutatásra kerülő feljegyzését már feb
ruár 26-i jelentéséhez mellékeli a velencei ügynők. Mindenesetre, ha számításba vesszük, hogy 
Wassenhoven hosszú napokat töltött el Grazban a Haditanács mellett, valószínűleg nem járunk 
messze az igazságtól, ha feltételezzük, volt némi köze a téli hadjáratról legszakszerűbben és 
leghitelesebben tudósító röpirat (v.o.: Perjés Géza: Zrínyi Miklós és az 1663-64-es nagy török 
háború, id. kiad. 91. o.,), a Kurzer und warhatter Liericm (App. ;/. yi2) szerkesztéséhez-ez 
ugyanis éppen Grazban jelent meg 1664-ben, és több helyütt szövegszerű egyezést mutat az ilt 
közölt Diario-val. 7 A február 11-i Zrínyi-levelet — pontos olasz fordításban — olvashatjuk Negri 1664. február 
2fi-i, 11. sz. jelentésének mellékletében. 8 A sorrendről Lipót császár Zrínyihez írott (sajnos keltezetlen) válaszlevele igazít el : ..Miután 
Wassenhoven hadmérnök hosszan részletezve előadta nekem az ön dicsőséges előrenyomulását, 
a török helyőrségek megvívását, a híres eszéki híd felégetését és az ön harcban mutatott 
vitézségének többi, egyedülálló bizonyságát, megérkezett az Ön február 19-i levele, amely mind
ezeket megerősíti, rövidebb beszámolóval, semhogy ekkora tettek nagyságát magában foglalhat
ná." (Idézi Marcus Forstall: Stemmatographia Mavortiae famíliáé comitum de Zrin. Kézirat, 
1664. Országos Levéltár, Filmtár 5276, fasc. 280. conv. E 30-31.) II Perjés Géza: i. in. 75—76. o. III Negri 1664. március 25-i, 20. sz. jelentése. 11 Raimondo Montecuccoli: Delia guerra col Turco in l'nghciia. l.e opere di Raimondo 
Montecuccoli (a cura di Raimondo Luraghi). II. k., Roma, IS)!»). 426. o. 12 Tágabb kontextusban 1. Bene Sándor: Egy kultusz születése - a Zrínyiek a korabeli európai 
közvéleményben. 1992. Kandidátusi értekezés kézirata. 1:1 Raimondo Montecuccoli: i. m., 426. o. 11 A célzás Zrínyi Miklós 1664. január 24-i jelentésére vonatkozik, kivonata közölve: Bene 
Sándor: zrínyi-levelek 1664-ből. Id. kiad. 226-227. o. 
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spoglie, tagliati a pezzi tutti li Tartari, ehe ivi dimoravano, et a Turchi permesso 
il partire con le loro famiglie, ármi e bagaglio; a' suoi Soldati concedendo franchiggia 
di rubare, e distruggere il paese a beneplacito, come andavano facendo, et haver 
trovati in quei posti molti munitioni e Cannoni.i5 Essersi pot inoltrato a Zigeth, 
ch'é fortezza reale, et posto molto importante, ma che Turchi de' luoghi circonvicini 
unendosi per soccorrere la Piazza, incommodato dai cattivi tempi et dai gran 
fanghi nelle Paludi, risolveva ritirarsi senza disordini, e con riputatione sua,ie dopo 
haver disfatto un Sepolcro di un Sultano, molto célèbre in quei Contorni.11 

[Zrínyi Péter] . . . a testvére felől érkező híreket illetően elmondta nekem, hogy 
már szerencsésen el is foglalta az odafel írott helységeket az eszéki híd alatt, amelynek 
egy részét korábban lebontotta az ellenség; nagy zsákmányt szerezve felégette Pé
cset, darabokra aprítva az összes ott tartózkodó tatárt — a törököknek megengedte, 
hogy családjaikkal, fegyvereikkel és márnájukkal együtt elvonuljanak. Katonáinak 
szabad rablást engedélyezett, s hogy kedvükre pusztítsák a vidéket, amint azok meg 
is tettek, s nagy mennyiségű lőszert és ágyúkat találtak azokon a helyeken. Ezután 
előrenyomult egészen Szigetvárig, amely hatalmas erődítmény és igen fontos hely, 
de mivel a környező helységekből összegyűltek a törökök, hogy felmentsék a várat, 
s akadályt jelentett a kedvezőtlen időjárás és a mocsarak sártengere is, elhatározta, 
hogy tisztességgel és rendezetten visszavonul, miután feldúlta egy török szultánnak 
azon a környéken igen híres sírját. 

II. 
(13. sz., Regensburg, 1664. március 4.) 

Ê venuto alla Corte ľ Ingegnere del Co: Nicola di Sdrin, e riferisce tutti i pro-
gressi giá avvisati, et essersi ritirato il soddetto Conte con tutte le genti ne' suoi Stati 
a Chiaketurn per ristorarle, e rimetterle dai disaggi passati. Ricerca per ordine suo 
assistenze, et afferma, che con la rotta del Ponte di Esech importantissimo a' Turchi, 
et difficile a farlo per gran tempo per la sua lunghezza, et difficulté di condur le 
Barche, et per la presa del posto di Sigeth, si tenga bloccata Canissa, con speranza, 
che anco questo sia per cadere nelle sue mani.1* 

Megérkezett az udvarhoz Zrínyi Miklós gróf mérnöke, s beszámol az összes már 
hírül adott eseményről, továbbá arról, hogy a nevezett gróf visszavonult a birtokain 
fekvő Csáktornyára minden hadinépével, hogy pihenőt adjon nekik, s az elszenve
dett nélkülözések után rendbeszedje őket. Megbízásából [a mérnök] segítséget kér, 
s azt állítja, hogy a török számára igen fontos eszéki híd megsemmisítésével (amelyet 
jó darab ideig nehéz lesz felépíteni hosszúsága és a hajózás nehézségei miatt) és 
Szigetvár elfoglalásával Kanizsa blokád alá került, s remény van rá, hogy ez is 
[Zrínyi] kezére jut. 

III. 
(a 11. sz. melléklete, Regensburg, 1664. február 26.) 

Estratto dal Diario deli' Ingegnere. A di 21. di Gen. il Sig. Co: di Sdrino con le 
Truppe Imperiali capita verso sera a Berzentza, che si died' a patti permettendo 
ai Turchi, che partissero con ľ Armi.]<J A di 24. gionse a Baboza, la quai Cittá a 
di 25. si rese, e furono lasciati partire i Turchi senz' armi.'2() Dalla Palanka e da 
Warsa i Turchi fuggirono al Dravá, in questi ritrovó molti belli Cannoni di Bronzo, 

''• Zrínyi Péter előadásában már összekeveredik a hadjárat első győzelme, Berzence elfog
lalása utáni incidens (igaz, nem az összes tatárt, csak hármat hánytak kardélre, azt sem Zrínyi 
beleegyezésével, v .o . : Perjés Géza: i. m. 60-61. o.) és Pécs városának feldúlása, amely néhány 
nappal későbbi esemény (1. uo., 63-65. o.). lfi V. ö. : Esterházy Pál: i. m. 142. o. 17 Szolimán szultán turbéki síremlékének elfoglalásáról van szó, v. ö.: Perjés Géza: i. m. 63. o. 18 A kanizsai ostrom tervének fokozatos megérlelődéséről Perjés Géza: i. m. 75-76. o. 19 V. ö.: Angol életrajz Zrínyi Miklósról, id. kiad. 407. o.; Esterházy Pál: i. m. 137-138. o.: 
Perjés Géza: i. m. 60-61 o. 30 Ugyanígy adja elő Babócsa elfoglalását Esterházy Pál: i. m. 139. o. 
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et abbruttió i Mulini, et U resto delľ habitato, ch' era di case molto basse.21 Li 26. 
fermó ľ Essercito un hora lontani da Zigeth, dove pure distrusse col fuoco la Cittá 
di Turbech;22 li 27. s' incamminó verso le Cinque Chiese; U 28 era stabilito, ehe si 
dovesse assaltar la Citti da quattro parti, et che i Borghi erano voti ď ogni sorta 
di gente. I Turchi si ritirarono nel Castello, e gl' habitanti delia Cittá nelle proprie 
Case; fra quali furono anco tre Giesuiti; ma in quel giorno e nel seguente impedí 
ľ impresa una densissima nebia e died' spatio a Turchi di diffendersi, e munirsi nel 
Castello, ehe i nostri non hanno potuto far cosa alcuna. A di 30. il Sig. Co: di Sdrino 
s' invió al Ponte.23 Li 31. occupó la Palanca, et il Castello.24 Il primo Feb. gionse a 
Ponte ď Essech, dove i Turchi facevano la guardia in due Barconi da gli con gran 
furia saettarono e sbararono contro di Noi. Li 2. Feb. f u un'Aura serena et un buon 
vento, nel quai giorno restó incenerito quel Famoso Ponte, opera veramente regia, 
et edificato netto spatio di sei Anni; il Ponte portava ottomila e cinquecento passi di 
lunghezza, et settantaf!] larghezza, e stava appoggiato sopra fermissimi fondamenti.25 

Li 3. Feb. ritornó di nuovo verso le Cinque Chiese, e mandó due Turchi al Castello, 
che ne dimandassero la resa, i quali pero non sono piá ritornati.26 Dal Castello for
temente battevano i Turchi, et offesero molti, tra quali il Cap. Generale délie Guardie, 
et il S. Co: Francesco ď Heber stain Vicecolonello del Reg. di Baviera sono morti,21 

et questo tocco fu da una Frezza. Li 5. Feb. in riguardo della moltitudine de' feriti, 
et del gran freddo abbrutió in tutto e per tutto la detta Cittá, che non é manco 
grande di Vienna; li 7. d. non concorrendo il S. Co: ď Olach liberato dall' assedio 
il Castello di Cinque Chiese contro il consenso del suddetto,2a si portorno sotto Zigeth 
con speranza di sorprender quel Castello,29 che succédera difficile, essendo i Soldati 
tutti fiachi, scalci e nudi. 

Kivonat a mérnök naplójából. Január 21-én Zrínyi gróf úr a birodalmi csapatok
kal este felé Berzencéhez érkezett, amely megadta magát, azzal a feltétellel, hogy a 
törökök engedélyt kapnak a fegyvereikkel való elvonulásra. 24-én Babócsára ért, 
amely város 25-én megadta magát; a törökök fegyvereik nélkül elvonulhattak. 
Barcsról és palánkvárából a törökök a Drávához menekültek; [Zrínyi] sok szép 
bronzágyút talált itt, majd felégette a malmokat és a település többi részét, amely 
igen alacsony házakból állt. 26-án a sereget Szigetvártól egy órányira állította meg, 
ahol aztán Turbék városát tűzzel pusztította el; 27-én Pécs felé vonult; 28-án olyan 
határozat született, hogy a várost négy oldalról kell megtámadni, s a külvárosokat 
mindenki elhagyta. A törökök visszavonultak a várba, a város lakói pedig — akik 
között három jezsuita is volt — házaikba húzódtak. Ám azon a napon és a következőn 
igen sűrű köd akadályozta a vállalkozást, s lehetőséget adott a töröknek a vár védel
mének megerősítésére, minthogy a mieink semmihez sem tudtak kezdeni. 30-án 
Zrínyi gróf úr elindult a hídhoz. 31-én elfoglalta a palánkot és a várat. Február 1-én 
érkezett az eszéki hídhoz; a törökök két harci bárkával álltak őrséget, amelyekről 
nagy dühvel nyilazták és lőtték a mieinket. Február 2-án derült idő és jó szél volt; 
ezen a napon égett porig ama híres híd, amely hat esztendeig épült, és valóban 
királyi építmény volt: hosszúsága nyolcezerötszáz lépésre, szélessége hetven [lábra] 
rúgott, és igen szilárd alapokra támaszkodott. Február 3-án [Zrínyi] visszatért Pécsre 
és két törököt beküldött a várba, hogy felszólítsanak a megadásra, ám ezek nem 

21 Pontos adatok; 1. Perjés Géza: i. m. 62. o. 22 Turbék elfoglalásáról és a környéken élő hiedelmekről beszámol Esterházy Pál: i. m. 
141-142. o. 2:1 A három jezsuita kivételével az elbeszélés teljesen egybevág a többi forrással, v. ö. : Esterházy 
Pál: i. m. 143-144. o. ; Perjés Géza: i. m. 63-65. o. 2i Az eszéki hidat védő török palánkról, Dárdáról van szó. Esterházy Pál: i. m. 144. o. sze
rint szintén január 3l-én esett el, a harci bárkákról azonban nem emlékezik meg. ,£> A híd méreteiről pontos számításokat végez Perjés Géza : i. m. 66—67. o. A Diario adata 
gyakorlatilag a Kurzer und warhafter Bericht, id. kiad. adatának lefelé kerekített egyenértéke; 
a hetven lépéses szélesség nyilvánvaló elírás eredménye — inkább hetven lábról (=23 m) lehe
tett szó, igaz, még ez is túlzásnak tűnik; a német beszámoló 12—13 m-re teszi a szélességet, idézi 
Perjés Géza: i. m. 66. o. 2,i A követek ottfogásáról a Kurzer und warhaíte Bericht nyomán tud a későbbi irodalom, 
pl.: Johann Jacob Ketteier, Istvánfy Miklós művének folytatója (1. Nicolaus Isthuanffy: Regni 
Hungarici história. Coloniae Agrippinae, 1724. 552. o.). 27 Az elesett vezérőrnagy: Hamerling báró; Johann Franz Herberstein gróf halálát ugyanígy 
írja le Esterházy Pál: i. m. 146. o., I. még 482. o., 168. jegyzet. 29 Hogy Zrínyi bízott volna még az erős Szigetvár meglepetésszerű elfoglalásában, az kétséges; 
a Diario-n kívül nem is említi meg más forrás, v. ö. : Esterházy Pál: i. m. 147. o. 28 A nézeteltérés okairól Perjés Géza: i. m., 69-74. 
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jöttek többé vissza. A várból erősen lőttek a törökök, és sokakat megsebesítettek. 
Közülük az őrsereg vezérőrnagya és Franz Herberstein gróf, a bajor sereg alezredese 
meghaltak, ez utóbbit nyíl találta. Február 5-én, tekintettel a sok sebesültre és a nagy 
hidegre, mindenfelől felgyújtotta a nevezett várost, amely nem kisebb Bécsnél, és 
7-én — Hohenlohe gróf úr nem értett egyet, így az ő jóváhagyása ellenére — feloldot
ták Pécs várának ostromát, és Szigetvár alá vonultak a csapatok, annak reményében, 
hogy meglepik a várat — ami bajosan sikerülhet, lévén a katonák mind kimerültek, 
leromlottak és lerongyolódtak. 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

PÁLFFY GÉZA 

A KIRÁLYI SZIGETVAR 1547. ÉVI LELTÄRA 

Egy évszázadon át kallódó forrás jelentősége 
Szigetvár történetében 

,,A várrendszer az egyetlen eszköz, mely által Felséged az ellenség erejét és 
előrenyomulását feltartóztatni képes, és amely mögött országai és népei biz
tonságban lehetnek."1 1577-ben az Udvari Haditanács ezen szavakkal méltatta 
Rudolf király előtt a magyarországi végvárrendszer jelentőségét. J5 valóban, 
a mohácsi csata, majd különösen Buda eleste után egyértelművé vált, hogy 
Magyarország csak véghelyei segítségével veheti fel a harcot a területére 
özönlő oszmán hadakkal szemben. A Szülejmán nagyobb hadjáratai közötti idő
szakokban is állandósultak a határ menti összecsapások, így elkerülhetetlen 
volt a végvári rendszer megszervezése, váraink korszerűsítése, ellátása. A XVI. 
századi Magyarország történetét ez az alapvető kihívás határozta meg. 

Buda elfoglalása után a legelső feladat a végvári vonal jelentősebb várainak 
megerősítése volt. Ezek nagy részét azonban magánföldesurak birtokolták, így 
megszerzésük Ferdinánd királynak keserves küzdelembe került. A Dél-Dunán
túl legfontosabb várát, Szigetet Török Bálint utódai bírták. A vár az újabb 
kutatások szerint 1546-ben, s nem — az oly sokak által elfogadott — 1543. 
esztendőben került a király kezére.2 Ez év elején az országgyűlés 44. törvény
cikkében ugyanis kimondta, hogy a király gondoskodjék Szigetről, mert annak 
szinte minden korábbi bevételét és jövedelmét a török szerezte meg.:i Nyilván 
csak királyi várról rendelkezhettek a rendek, így feltételezhető, hogy a vár 
átvételére már 1545-ben sor került. Május 28-án Segéd György Salm Miklós 
generalis capitaneustól Pozsonyban átvette az uralkodói kinevezést/' A királyi 
főkapitány még ez év folyamán személyesen is megfordult Szigeten. Ezen 
útja után jelentette Ferdinándnak, hogy Sziget az ország legfontosabb vára, 
s sürgette, hogy a szigetvári hajdúk az addigi havi két forint helyett legalább 
hármat kapjanak, hiszen kettőből nem tudnak megélni.5 

Az uralkodó ezután is gyakran ellenőriztette a Bécs felé vezető Dráva menti 
hadiút szomszédságában fekvő várat. Az 1557—58. évi nagy felső-magyarországi 
várszemléhez hasonlóan Szigetet is gyakran meglátogatták a királyi biztosok.6 

Céljuk a hiányok felmérése, a vár fenntartásához szükséges források kipuha
tolása volt. Tapasztalataikról a Pozsonyi Kamarának kellett vizsgálati jegyző-

1 Srá/iJó, 1980. 26. o. 
2 Az 1543. évi megszerzésre 1. Németh, 1903. 98. o. ; Szegő, I9i i . 95. o.; Marosi, 1974. 60. o. ; 

Sugár, 1976. 55. o. ; Szántó, 1980. 35. o. Az 1546. évi k i rá ly i á tvé te l re 1. Kirá ly i Sziget, 14-16. o. 
•' CJH. 180-181. o. Az országgyűlés t Fe rd inánd k i rá ly 1546. j a n u á r 25-ére Pozsonyba hívta ösz-

sľ.e, s február 6-tól m á r c i u s 3-ig maga is ott t a r tózkodot t . MOE. III. 4. o. 
1 Kirá lyi Sziget, 14—16. o., 37. és 48. o. Segédre l. a II. rész 40. jegyzetét . 
'•> Takáts, 1907. 817. o . ; Takáts, 1961. 9. o . ; Papp, 1965. 222. o . ; Sugár, 1976. 54. o. 
'• A fe l ső-magyarországi vá r szemlékre 1. lllésy, 1894. A szigeti k i rá ly i b iz tosokra 1. Királyi 

Sziget, 18. o. 
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könyveket készíteniük, melyekkel együtt általában a provisori számadásköny
vek is a kamarához kerültek.7 

A királyi kommisszáriusok egyik feladata a vár hadi eszközeinek számba
vétele volt. Sziget még Egerhez viszonyítva is gazdag forrásanyaggal rendel
kezik, hiszen az 1547 és 1558 közti tizenkét esztendőből hat várleltár maradt 
ránk.8 Ezek nagy része eddig sem volt ismeretlen a kutatók előtt. A múlt 
század végén ugyanis Miskolc monográfusa, Szendrei János ismertette Sziget 
vára 2542-ben, Teufel Erasmus és királyi biztostársai által készített inven-
táriumának kivonatát.9 Ezt az adatot később kritika nélkül átvették még a vár 
történetének legjelesebb kutatói is.10 Egyikőjüknek sem tűnt fel az a nyilván
való ellentmondás, hogy az inventáriumot — Szendrei adata szerint — királyi 
biztosok készítették akkor, amikor a vár még Török Bálint, tehát magánföl
desúr kezén volt, hiszen — mint már említettem — Sziget a korábbi felfogások 
szerint is csak 1543-ban kerül a király birtokába. Végre az 1989-ben megjelent 
Király Sziget című forráskiadvány szerzője, Tímár György ismerte fel Szend-
rei hibáját. Ö azonban — mivel Szendrei hiányos jelzetet (,,Orsz. Levéltár. 
Limbus.")11 adott — nem találta meg az inventáriumot, s úgy gondolta, hogy 
az 1542. éviként közölt leltárat Szendrei a Segéd György kapitány távozásakor, 
1549-ben készült nagy várátadási jegyzőkönyvből másolta ki.12 Elképzelését a 
fentiekben kifejtett datálási problémával, s azzal magyarázta, hogy az 1549. 
évi inventáriumot is Teufel Erasmus és biztostársai készítették. 

A Szendrei által közölt kivonatot alaposan összevetve az 1549. évi várleltár 
szövegével néhány alapvető ellentmondásra jutunk: 

1. Az 1549. évi várleltárat Teufel Erasmus ,,et alii Commissarii" készítették, 
ezzel szemben a kivonatban Szendrei Teufelén kívül három más nevet is meg
adott.1:i Nyilvánvaló, hogy nem a szerző találta ki ezeket. 

2. Míg az 1549. évi várleltár szinte minden ágyút taracknak nevez, addig 
Szendrei egyetlen tarackról sem beszél, ellenben többféle ágyútípust említ. 

3. A kivonatban szó esik török foglyokról is, az 1549. évi jegyzék viszont 
hallgat ezekről. 

Mindezek alapján egyértelmű, hogy a két inventárium nem lehet egy és 
ugyanaz, s hogy Szendrei datálása sem helyes. 

A száz éven át kallódó várleltár tehát nem 1542-ben, de nem is 1549-ben. 
hanem 1547-ben keletkezett. (Keleniik József a szakállas puskákról írott cikké
ben már a helyes évszámot használja.1'') Az eredeti szöveget megvizsgálva fel-

7 V. ö. Rúzsás, 1939. 10-15. O. 
" Az 1550-es évek egri vár le l tára i t k iadta Sugár Is tván . Sugár, 1975. ö t szigetvári vár le l tá r n 

Magyar Országos Levél tá rban t a l á lha tó : 1. L y m b u s . 1547.; Fol. Lat. 1347. (1.) ; Fol. Lat. 1347. 
(2.); U. et C. 50./24.; Fol. Lat . 1347. (3.); az 1558. évi i nven tá r iumot pedig a bécsi H o f k a m m e t -
arch ivban őrzik. L. Hoffinanz. Ung. Rote N u m m e r Fase. 7. 1559. febr. 136-142. és 148-151. n . A szi
getvári vá r l e l t á r ak ra 1. Pálffy, 1992. 

'•> Szendrei, 1888. 625. o. 
"' A Szendrei J á n o s ál tal közölt vá r le l t á ra t szó szer int idézi : Soós Elemér, 192-222. o. ; Pupp, 

1965. 221. o . ; Csillag, 1966. 841. o. Felhasznál ja f Kováts, 1966. 218-219. o.; Müller, 59. o. Részben 
e lemzi : Sugár, 1976. 62. o. 

11 Szendrei, 1888. 625. o. 2. jegyzet . 
12 Kirá ly i Sziget, 25. o. 
13 Fol. Lat . 1347. (1.) 108. f. 
" Kelenik, 1988. 517. és 519. o. 

— 75 — 



ismerhető Szendrei János —vagy „bedolgozója" — hibája.15 Az inventárium 
első oldalán Kessler Márton XVII. század eleji latin bejegyzésének 1547-es 
számából az irat olvasója a hetest valószínűleg kettesnek nézte, holott később 
a német nyelvű szöveg betűkkel kiírva is közli a helyes, 1547-es évszámot.16 

Tehát a várleltárat Szendrei valóban félredatálta, de az mégsem azonos az 
1549. évivel, hanem az eddig előkerült legkorábbi inventáriura a vár királyi 
kézre kerülése után. 

Kelenik József szíves szóbeli közléséből tudom, hogy ő teljesen véletlenül 
bukkant a leltárra, miközben a szakállaspuskákról írott cikkéhez gyűjtött 
anyagot.17 Mivel — az 1553. évi kivételével — nem ismerte a többi szigeti 
várleltárat, az 1547. évi jelentőségét sem ismerhette fel. Az iratot azonban 
cikkének ismerete nélkül is megtalálhatta volna a Királyi Sziget című forrás
kiadvány szerzője. Szendrei János hagyatéki anyagának nagy részét ugyanis 
a miskolci Herman Ottó Múzeum kézirattára őrzi, s erre már 1982-ben fel
hívta a figyelmet Kopasz Erzsébet Szendrei János-^bibliográfiája.18 Annak el
lenére, hogy a Szendrei-cikk eredeti kéziratát a hatalmas anyagban nem si
került megtalálnom, egy figyelemfelkeltő adat mégis előkerült. Szendrei János 
Országos Levéltári Jegyzetek című füzetecskéje egyik oldalára ezt írta: „Orsz. 
Levtár. Limbus. 2ik sorozat. 38. és 39. 40. csomó és 42. egészen hadi dolog. 
41. csomó nállam van."19 Ezek természetesen a múlt század végi, s nem a mai 
rendezés alapján megadott levéltári egységek. De a Lymbus 213—219. csomó
jában található hét régi levéltári segédlet alapján a mai 93. csomóban talál
ható várleltár biztosan előkerült volna. (Ezen csomó anyaga egyébként nem 
volt ismeretlen a kutatók számára, hiszen Sugár István közölte belőle az 1553. 
évi egri várleltárat.)20 

Ezen forrásunk azon kívül, hogy — mint már említettem — az eddig előke
rült legkorábbi inventárium a vár királyi fennhatóság alá kerülése után, több 
egyéb szempontból is, talán a legértékesebb az öt összeírás közül: 

1. A leltár német nyelven készült (míg a másik négy latinul), így a fegyverek 
terminológiáját tekintve a legmegbízhatóbb. 

2. Igen fontos információkat nyújt számunkra a vár építéstörténete szem
pontjából is.21 Eddig ugyanis — általában Istvánffyra támaszkodva — az a 
vélemény alakult ki, hogy a vár „építkezése az 1520-as esztendők során talán 
(kiemelés tőlem — P. G.) több kisebb periódusban zajlott le, de nem lassú fej
lődésből, hanem tervszerű és viszonylag gyors átépítésből állott."22 Egyes vé
lemények szerint, részben ennek köszönhető, hogy az akkor Szapolyai-párti 
Nádasdy Tamás 1530-ban még török segítséggel sem tudta bevenni a várat. 
Papp László elképzelése szerint azonban az ellenállást a vár „nem annyira 

15 Dobrossy I s tván és Veres László, Szendrei J á n o s ötkötetes Miskolc-monográf iá jának rész
leges for ráskr i t iká já t elvégezve k imu ta t t ák , hogy a szerző művei í rásához á l ta lában sok „be
dolgozót, anyaggyüj tő t , forrásfel tárót foglalkoztatot t ." Dobrossy, 1981. 163. o. Ezen okból 
szere tném felhívni ku ta tó t á r sa im f igyelmét Szendrei ada ta inak - ezen cikkével együt t - a lapos 
kr i t ikával való kezelésére . 

16 Lymbus . 1547. 
17 Szíves közlését ezúton is köszönöm. 
'* Szendrei, 1982. 
'" HTD. 73. 56. 1. 
2,1 Sugár, 1975. 108-112. O. 
21 Sziget ép í tés tör téne té re 1. Papp, 1965.; Kováts, 1966.; Erdei, 1966.; Sugár, 1976. 8-12. és 

68-69. o. 
v Sugár, 1976. 10. o. : v . o . Kováts, 1966. 229-230. o. 
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erődítéseinek, mint fekvésének köszönhette"23, ö úgy gondolja, hogy 1548-ig 
a várat inkább csak tatarozták, javítgatták. Ezután megindult, majd Tahy 
Ferenc kapitánysága (1550—53) alatt még nagyobb ütemben folytatódott a vár 
átalakítása, megerősítése. Az erősséget körülvevő mocsaras tó nyugati részét 
kiszélesítették^ kiemelt földet pedig a vár és a város falainak megerősítésére, 
bástyák építésére fordították.24 1552—54 között például Panka (Panca) Máté 
építészmester dolgozott a kamara utasítására a vár és a város építésén.25 

Várleltárunk adatai szerint azonban a vár építéstörténetének az eddigiekben 
felrajzolt vázát — ami az 1548 előtti eseményeket illeti — gyökeresen át kell 
alakítanunk. 

Az a vélemény, miszerint a vár „tervszerű és viszonylag gyors" átépítése az 
1520-as években ment végbe, teljességgel elfogadhatatlan. Még a magyar vár
építéstörténet úttörője, Pataki Vidor sem talált az 1526—41 közti időszakban 
tervszerű, modern várépítkezésre vonatkozó adatot. Ekkor ugyanis a török fe
nyegetés még kevésbé veszélyes, a várak nagy része magánkézen van, az or
szágban polgárháború dúl, s nincsenek megfelelő szaktudású olasz és német 
szakembereink.20 Csak Buda eleste után ébred rá a Habsburg-vezetés, hogy 
egyedül ,,az ország kapui" vehetik fel a harcot a törökökkel. Mindezek ellenére 
elfogadhatjuk, hogy Török Bálint az 1530. évi ostromból tanulva kibővítette 
a várat körülvevő tavat, a sáncokat, védműveket, töltéseiket pedig megerősít
tette.27 (Ez azért is valószínű, mert az 1553. évi és az 1554. évi várleltárak 
Török Bálint által 1533—34-ben öntött ágyúkról is megemlékeznek.) Lehetsé
ges, hogy a vár hármas szerkezete is ebben az időben kezdett körvonalazódni. 
A komolyabb bástyaépítés azonban csak 1541 után (s lehet, hogy csak 1546 után), 
az ún. „hevenyészett várépítkezések korában" kezdődött meg. Ezt várleltárunk 
három helye támasztja alá.28 Az egyik helyen egy új, fából és földből, a mási
kon egy új, fából készült bástyáról olvashatunk. A harmadik utalás pedig arra 
vonatkozik, hogy vasrudakat használtak fel az újonnan épített bástyák meg
erősítéséhez. Ezen adatokból jól kiviláglik, hogy valóban hevenyészett szükség
építkezésről van szó, hiszen földből és fából, vas megerősítések segítségével, 
palánk-módra építkeztek. Természetesen a kőhiány is hozzájárult ehhez, de 
meghatározóbb az, hogy 1541 után egy esetleges török ostrom bármikor elkép
zelhető volt. (A palánkvárak nagy hátránya abban rejlett, hogy rengeteg tata
rozásra volt szükségük, így fenntartásuk nagyon sokba került. A fagy, a tűz 
bármikor elpusztíthatta őket.-") A vár Segéd idejében való építését az 1549 
novemberében készült jegyzőkönyv is bizonyítja. E szerint az új kapitány azzal 
a reménnyel érkezett, „hogy a várat az ideküldött építőmesterekkel és elégséges 
munkással felújítják és megerősítik."'-''0 Egy másik adat pedig a bástyák meg
erősítéséről és megemeléséről beszél.:!l Ezek felépítésére és megnagyobbítására 
a tüzérség rohamos fejlődése miatt egyre inkább szükség volt. 

21 Papp, 1965. 221. o. Az 1530. év eseménye i re l. Soós Elemér, 194-195. o. és Sugár, 1976. 47-50. o. 
2* Papp, 1965. 222-227. o. ; Marosi, 1974. 60-61. o. ; Szántó, 1980. 32. o. 
*"• Szegő, 1911. 112. o. ; Marosi, 1974. 61. o. : Sugár, 1976. 69. o. 
26 Pataki, 1931. 109-110. o. 
2; Papp, 1965. 221. o. 
2(1 L. a II. rész 59., 77. és 83. jegyzetei t . 
2!1 Pataki, 1931. 112. o. ; Papp, 1965. 221. o. ; Szántó, 1980. 29. o. 
M Királyi Sziget, 41. o. 
31 Királyi Sziget, 51. o. Ezen kívül Segéd e lszámolása iban szó esik még a va rban m a r ket 

éve dolgozó pal lér fizetéséről is. L. Királyi Sziget. 53. o. 
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3. Az erősség egyetlen, a belső vár nyugati részén álló kőbástyája — az 
eddigi elképzeléstől eltérően — forrásunk tanúsága szerint az 1540-es években 
nem szögletes, hanem kerek bástya volt. Azt, hogy itt valóban a nyugati bástyá
ról van szó, az 1549. évi inventárium szövege is alátámasztja. Ismereteim sze
rint ennek a régészeti feltárások sem mondanak ellent.32 

4. Az 1549. évi leltárból megtudjuk azt is, hogy Segéd György a nagy három
emeletes téglatornyon lévő törött falkonétát Alsólendvára szállíttatta, ahol 
ebben az időben ágyúöntőműhely működött.33 Később ennek ércéből — Sziget 
város harangját is felhasználva — Tahy Ferenc várkapitány egy 12 arasz 
hosszúságú és 19 mázsa súlyú új falkonétát öntetett, melyet mind az 1553. évi, 
mind az 1554. évi várleltár új, 11 araszos, a nyugati kőbástyán álló ágyúként 
említ.34 

5. Iratunkban egy igen korai tüzérségtörténeti érdekességről is olvashatunk. 
Az összeírok ugyanis — az oszmánok okkás rendszeréhez hasonlóan — a kilőtt 
golyó súlyával határozták meg a kártányágyú kaliberét. Iványi Béla az első 
ilyen adatot az 1550. évi murányi várleltárból említi.35 így a mi mintegy negy
ven fontos vasgolyót lövő kártányágyúnk ennél néhány évvel korábbi „pél
dány". (De nyilván bármikor előkerülhet még korábbi eset is.) 

6. Az összeírás legutolsó passzusa igen ritkán előforduló adatot tartalmaz. 
A lőpormalom leírásán kívül ugyanis megadja annak teljesítményét is: a négy 
zúzórudas lőpormalommal a tüzérmester hetente egy mázsa lőport készít.36 

7. Az inventáriumból még két érdekes információhoz juthatunk. Az egyik 
metrológiai szempontból egyedülálló, miszerint a szigetvári gabonamérő meg
egyezett a bécsi mérővel.37 A másik érdekesség pedig abban rejlik, hogy a 
várleltár megadja az élelmiszerek és néhány fegyver korábbi mennyiségét, 
számát is. (Ezek alapján feltételezhetjük, hogy a királyi kommisszáriusok az 
összeírást egy korábbi leltár segítségével készíthették.) 

Mindezek miatt szükségesnek tartom cikkem második részében a várleltár 
betűhív módon való közlését és fordítását. 

II. 

Az 1547. október 10-én készült leltár a Magyar Országos Levéltár Lymbus 
elnevezésű fondjában (E. 211.) található. Terjedelme nyolc folio. Német nyelvű, 
délnémet nyelvjárásban íródott, gótbetűs kézirat. Az egyetlen kéztől származó 
írás olvasásakor csupán a nagy ,,G" és ,,B" betűk, illetve a kis és nagy „h" 
megkülönböztetése okozott problémát. így csak az új passzust bevezető, sor
kezdő „h" betűket vettem nagynak. Nyomdatechnikai okokból a kettősponto
zott „y"-t nem jelöltem. 

M v . ö. Kováts, 1966. 234. o. Felvetődhet a ké rdés , hogy a Szigetről készült r ézkarcok miér t 
szögletes bás tyá t ábrázo lnak . E n n e k oka abban rejl ik, hogy a legkorábbi szigetvári metszetek 
az 1566. évi os t rom ál lapotát tükröz ik . Ekkor ra azonban a vá r bás tyá i t - az itáliai hadiépí tész , 
Mirandola vezetésével — fokozatosan óolasz. szögletes bá s tyákká a lak í to t ták át . 

33 Az a lsólendvai á g y ú ö n t ő m ű h e l y tör téne te ezidáig nem kerül t feldolgozásra. Iványi Béla 
is pusz tán csak a létezését említ i , felsorolva XVI—XVII. századi ágyúöntőháza inka t . Iványi, 1928. 
425. O. 

« Barabás, 1899. 288. o. ; U. et C. 50./24. 4. f.; Fol. Lat . 1347. (3.) 179. f. 
3"> Iványi, 1927. 25. o. Még Domokos György összeál l í tásában sem ta lá lunk korább i pé ldá t . 

Domokos, 1984. 130-133. o. 
3fi L y m b u s . 1547. 
37 V. ö. Lederer, 1923.; Bogdán, 1987.; Bogdán, 1991. A részletekre 1. a II . rész megfelelő jegyzetei t . 
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A német szöveg átírása formailag szinte tökéletesen igazodik az eredetihez. 
A magyar fordítás azonban már nem ezt a formát őrzi. 

Az inventárium fordításakor csak néhány igen furcsán írt szó, vagy kifejezés 
megfejtése okozott gondot. Segítséget jelentett a Szakály Ferenc által kiadott 
1563. évi babócsai várleltár szövege, illetve különböző német-magyar és német 
értelmező szótárak.1 A megfelelő magyar kifejezések használatában Domokos 
György legutóbbi cikkéhez (HK, 1990. 3. sz.) próbáltam igazodni. Az volt a 
célom, hogy egy egységes várleltárközlési mód elterjedését segítsem. 

Végül e helyen szeretnék köszönetet mondani Dobrossy Istvánnak, Domokos 
Györgynek, Kelenik Józsefnek, Mollay Károlynak és Szakály Ferencnek, hogy 
munkám megírásában tanácsaikkal, észrevételeikkel mindenkor lekötelező 
szívességgel támogattak. 

1 Deutsch. Wörtb., Etym. Wörtb., Grimm., Halász., Lexer., Német műszaki. 
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JNUENTARY ZUM SIGETH 

Jnuentarium arcis Sygeth in Origináli 
Conscriptum. X. Octob(ris). 15472p(er) Commissarios 

d (ominös) Erasmum Teufel 
Conradum Well d(e) Aurach 
Matthiam Fuchs et 
Achatium Handtwein3 

M. Keßler'1 (1. fol.) 

Jnuenntary was in dem Schloß Sigeth an 
profannt, Geschücz, Munition vnnd annders 
befunden. Actum daselbs am Zehennden tag 
Octobris Anno etc. im XVe Sibenvndvierczigisten.5 

Profanndt 

Erstlichen Waicz nach Wienner maß 
angeslagenc biß in7 die hundert8 MuťJ Jdest10 100 Mut waicz.11 

a Ez az a bizonyos évszám, melyet Szendrei János helytelenül 1542-esnek olvasott. Figyel
metlenségét az is bizonyítja, hogy a következő lapon betűkkel is kiírták az 1547-es évszámot. 3 A személyekre vonatkozó információkat 1. az aláírások jegyzeteinél a leltár végén. Az ösz-
szeírók neveit a fordításban már nem a Kessler által átírt hibás alakjaiban, hanem helyes 
változataikban közlöm. 

'• Ezen hétsoros bejegyzést a XVII. század elején Kessler Márton a pozsonyi Magyar Kamara 
számvevősegédje (rationum coadjuctor) készítette, ö t 1600-ban és 1604-ben említik forrásaink. 
Fallenbüchl, 1968. 260. o. 5 Itt olvasható a már említett, betűkkel kiírt datálás, amely egyértelművé teszi a leltár 
keletkezési idejét. Szendrei János - vagy „bedolgozója" - valószínűleg el sem olvasta ezen so
rokat. 

" angeschlagen=becsül, hozzávetőlegesen számít. Ezentúl csak azon szavaknak adom meg 
modern alakját, melyek jelentősen eltérnek a mai ortográfiától, illetve azokét, melyek értelme
zése problematikus. 7 A „bis in" szerkezet „mintegy, körülbelül" jelentését a következők támasztják alá. Egyrészt 
az inventárium kizárólag korábbi mennyiségeknél használja, mely arra utal, hogy az ösz-
szeírás során felhasznált régi leltár mennyiségadatait összesítették, s pusztán a körülbelüli 
értéket jegyezték be inventáriumunk szövegébe. Másrészt a leltár kizárólag igen nagy tételek 
(100, 20, 40 Muth; illetve 2000 Eimer) esetében alkalmazza ezt a formulát. Nem valószínű ugyanis, 
hogy például száz mut-nyi (kb. 135 296 liter) búzát lemértek volna. Állításomat bizonyítja 
az angeschlagen = becsül ige használata és az is, hogy ha valóban lemérték volna a gabona, bor 
mennyiségét, szinto elképzelhetetlen, hogy pontosan 100 mut-nyi vagy 2000 akónyi értékeket 
kaptak volna. Továbbá az inventárium végén található következő sorok is a „mintegy" jelen
tést erősítik: „Im vorhof ain grossen eingemaurten Khupferen Khessl, darein biß in Sechs 
oder Siben Emer get. Ist gefunden." Ez esetben is biztosan a mennyiségre vonatkozó bizonytalan
ságot fejezték ki az összeírok. Nagyobb német szótáraink egyébként ismerik a bis in ilyen jelenté
sét. Grimm, II. Bd. 43. o. 

B Mivel a kis és nagy „h" betű nem különíthető el az iratban, ezért minden „h" betűt követ
kezetesen kicsinek írok. Ettől csak a passzuskezdő sor eleji h-nál térek el. 

•' A mut német gabonamérték, mely főleg az ország nyugati területein volt használatban, 
l bécsi mut korszakunkban — a pozsonyi kamara 1590. évi felterjesztése szerint — 44 nagyszom
bati, 22 pozsonyi; egy másik adat szerint pedig 32 bécsi mérővel volt azonos. Bogdán István is 
a 32 mérős adatot tartja elfogadhatónak. így l bécsi mut a XVI. században = 3152,96 1. illetve 1014,72 
kg búza. Lederer, 1923. 145. és 150-151. o.; Bogdán, 1987. 100. o.; Bogdán, 1991. 348-349., 612., o. 
A mut nálunk használt voltára 1. Takáts, 1905. 317-318. o. 

'" Az „id est" formulát igen gyakran alkalmazzák XVI-XVII. századi összeírásokban és 
elismervényeken azon esetekben, amikor a betűkkel kiírt számot biztonságképpen még szám
jegyekkel is leírják. Például „in paratis Leuasse flor(enos) Hungarical(es) Triginta unum 
Idest f. 31" Lymbus. 5. fasc. (3. csomó.) 545. f., vagy „det Dominatio Vestra Egregio Joanni Her-
tellir . . . florenos Centum Decern denarios Sexaginta duos . . . ; id est f. 110 d. 62." Lymbus. 6—7. 
fasc. (4. csomó.) 95. f. Sőt előfordul az id est kifejezésnek egy korabeli egyezményes rövidí
tése is: „Item in tribus Quietantijs Artellaricorum Thokaiensium florenos Centum, septuaginta 
quinque, denarios Viginti X fi. 175 d. 20 pro Mensibus Aprili, Majo et Juno Anni praesentis 
solutos." P. 447. Lánczy. 1. csomó. 117-118. ff. 11 A fordítás során a következő módszert akalmaztam. Ahol a leltárba vett dolog megelőzte 
a mennyiségére utaló kifejezést, ott a következő korabeli magyar formulát követve én is a 
passzus élére állítottam: „bor vagion eg hordowal" vagy „Ros lijzt wagion kijlechwen köböllel." 
Nádasdi számad. Fasc. II. 39-40. pp. (Kanizsa várának 1549. évi inventáriuma). Ettől a gya
korlattól csak azon esetekben tértem el, ahol az összeírásba felvett dolog mennyiségének pusz
tán darabszámát adták meg. Ez esetben ugyanis az előző formula nem volt alkalmazható. 
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SZIGET I N V E N T A R I U M A 

Sziget várának 1547. október 10-én Teufel Erasmus, 
Aurachi Wall Konrád, Fuchs Mátyás és Zandevin Ákos 
biztos urak által eredetiben összeírt leltára.12 

Kessler M(árton) 

Sziget várában található-élelmiszer, löveg, lőszer 
és minden más leltára. Kelt ugyanott október tizedik 
napján (az Ürnak) 1547. esztendejében. 

Élelmiszer 
Elsőként búza (volt) bécsi mérték szerint becsülve 
mintegy száz muttal, azaz 100 mut búza. 

15 A kiráyi biztosok 1547. október 10-én biztosan Szigeten tartózkodtak, hiszen a várkapitány 
elszámolásai szerint ,,1547. október 9-én Teufel Erazmus Szigetre érkezve átadott Seghednek 
négy egész hónapra szóló zsoldot, 720 Ft-ot". Ezenkívül a fizető- és szemlemester a gyalogo
sok létszámát ismételten lecsökkentette, elküldve 37 főt, s kifizetve nekik 25 Ft-ot. Másnap 
pedig - iratunk tanúsága szerint - biztostársaival elkészítette a vár leltárát. Királyi Sziget, 
49-50. o., 56. o. 
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Gefunden13 Zwayhundert AchtvndZwainczig 
meczen.14 Zigether maß thuet noch souill 
wienner maß.J5 

Noch in etlichen Schöbern16 vnausgedroschen 
waicz, Gersten vnnd habern biß in die 
hundert Mut steen im vorhof des Schloß. 
Ist nur ain Schober verhannden. 
Meel biß in die Zwainczig Mut-Jdest 20 Mut Meel. 
Jeczt gefunden 29 Zigeter meczen. 
Rockhen17 vier Mut-Jdest 4 Mut Rockhen. 
Ist nichts verhannden. 
Gersten drey Mut-Jdest 3 Mut gersten. 
Jeczo gefunden Zwen wienner Mut. 
Habern18 biß in vierczig Mut-Jdest 40 Mut habern. 
Jeczo nichts gefunden. 
Linsen Zwen Mut-Jdest 2 Mut linsen. 
Jeczo gefunden Sechs wienner meczen. 
Bonen fünf Meczen-Jdest 5 meczen bonen. 
Jeczo gefunden vierczehen wienner meczen. 
Zisern19 drey meczen-Jdest 3 meczen Zisern. 
Jeczo widerumb20 gefunden. (2. fol.) 
Arbaiß21 SechsvnndZwainczig meczen 

Jdest 26 meczen Arbaiß. 
Verdorben vnnd gefunden vier meczen. 
Salcz fünffczig STuckh22 — Jdest 50 stukh Salcz. 
Schweinen ganncz pachen2:t Sechezehen Jdest 16 pachen. 
Yeczo gefunden Neünczehen pačhen. 

13 A német szövegben az igék harmadik alakja mellől a létige valamely formája igen gyakran 
elmarad. Az ist (sind) gefunden passzív alak fordításánál az általános alannyal (találtak) 
való fordítást értelemzavaró volta miatt nem alkalmaztam. A „találtak"-kal való fordítás 
esetében ugyanis úgy tűnne, mintha nem is maguk az összeírok készítették volna a leltárat. 
Másrészt az általánosság kifejezésére teljességgel alkalmas „található" véleményem szerint egy 
leltár hangulatának kitűnően megfelel. 14 Metzen = mérő, gabonamérték. Nevét a muthoz hasonlóan egy dongás faedényről kapta. 
Országos mérték volt, de inkább a nyugati részeken használták. A bécsi mérő a XVI. század
tól, elsősorban a Magyar Kamara gyakorlatában, összehasonlítási alapul szolgált (v. ö. a követ
kező jegyzettel), l bécsi mérő l592-ig=42,281, illetve 31,73 kg búza. Lederer, 1923.145.0.; 
Bogdán, 1987. 98. és 100. o. ; Bogdán, 1991. 330. és 610. o., illetve Takáts, 1905. 318. o. 

'• Ezen utolsó mondat a bécsi mérő összehasonlítási alapul való használatának kiváló példája 
(v. ö. Bogdán, 1991. 330. o.). Az adat pedig azért igazán értékes, mert Bogdán István óriási, 
kiváló munkája sem tud a szigeti mérőről s annak nagyságáról. Eszerint 1 szigeti mérő 1547-ben 
(mint ahogyan 1 kapornaki mérő 1580-ban, 1. Bogdán, 1991. 335. o.) pontosan 1 bécsi mérővel 
volt azonos. IIS Schober = itt kepe. Jelentheti a kaszált, vagy kévézett szálas gabona mezei tárolási egységét 
(gabonarakás) és mértékét is. Ezen esetben inkább a tárolási egységről lehet szó, hiszen a 
passzus mutban megadja annak mennyiségét (mintegy 100 mut). A kepe mértékegységként 
használt nagyságára 1. Bogdán István gazdag adattárát. Bogdán, 1987. 108. o. : Bogdán, 1991. 
404-406., 018. o. 17 Roggen - rozs. Lexer, 171. o. 18 Haber-Hafer - zab. Lexer, 79. o. 10 Ziser, v. ö. lat. cicer=csicseriborsó. Lexer, 337. o. 211 widerumb=-wiederum. Grimm, XIV. Bd. I. Teil. 1348-1349. o. Az ismételten, újra és újfent 
jelentések közül végül az ismételten használata mellett döntöttem. Véleményem szerint ez a 
leltár hangulatának kiválóan megfelel. 21 Erbse - bor.si>. Lexer. 7. és 43. o. 22 Stück sómértékként bálványsó, kősó. darabsó. A magyar só darabmértékéül a XVI. 
században a kősó, bálványsó stb. szavakat használtak. 1597-ben például az egyik Dersfy így 
ír: „húsz bálvány sót hozattam"". Bogdán István mindössze egy konkrét értékét ismeri, melyet 
maga is viszonylag soknak tart (1 kősó, bálványsó -• 37,80 kg). Takáts, 1905. 319-320. o. : Mollay, 
1982. 37G. o. ; Bogdán, 1987. 124. o. : Bogdán, 1991. 481-484. és 026-627. o. 23 Bache --• oldalas, füstölt oldalszalonna. Lexer, 8. o. 
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(Most) kétszázhuszonnyolc mérővel található. 
A szigeti mérték éppen annyi, mint a bécsi mérték. 

Még (volt) néhány kepében kicsépeletlen búza, árpa 
és zab mintegy száz muttal, mely a vár előudvarán24 

áll(t). (Most) csak egy kepével van. 

Liszt (volt) mintegy húsz muttal — azaz 20 mut liszt. 
Most 29 szigeti mérővel található. 
Rozs (volt) négy muttal — azaz 4 mut rozs. 
(Most) semmi sincsen. 
Árpa (volt) három muttal — azaz 3 mut árpa. 
Most két bécsi muttal található. 
Zab (volt) mintegy negyven muttal — azaz 40 mut zab. 
Most semmi sem található. 
Lencse (volt) két muttal — azaz 2 mut lencse. 
Most hat bécsi mérővel található. 
Bab (volt) öt mérővel — azaz 5 mérő bab. 
Most tizennégy bécsi mérővel található. 
Csicseriborsó (volt) három mérővel — azaz 3 mérő 
csicseriborsó. Most ismételten megtalálható. 
Borsó (volt) huszonhat mérővel, azaz 26 mérő borsó. 
Megromlott és (most) négy mérővel található. 

Kősó (van) ötven bálvánnyal — azaz 50 bálvány kősó. 
(Volt) tizenhat egész disznóoldalas, azaz 16 
oldalas. Most tizenkilenc oldalas található. 

21 A vár előudvarán valószínűleg a külső várból a középső várba vezető kapu mellett talál 
ható nagy udvart kell érteni. 
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Hamen vnnd Schulltern25 Sechczig Jdest 60. 
Jeczo vierczehen gefunden. 
Wein alles heirig28 nach wienner maß 
Angeschlagen biß in die Zwaytausennt 
Emer27 Jdest 2000 Emer. 
Jeczt gefunden Vierdig28 bey'-° dreyhund(er)t 
wienner Emer. 
Heirig ist nichts verhannden. 
Ist aber noch ain merere anZall, so in den 
dorffern ligt hinein Zu pringen. 
Essich30 Sechczig Emer — Jdest 60 Emer Essich. 
Jeczt woll31 bey32 sechczig wienner Emer 
gefunden. 
Ochsenheüt viervnndsibenczig Jdest 74 ochsenheüt. 
Yeczo nichts gefunden. 

Geschücz vnd Munition 

Im Thurm ain Zerprochen33 Valkhanet 
hat Sigeth34 Georg weckh gefüert35 Zaigt 
an Er habs wellen giessen lassen. 

'•*'• Schulter = itt lapocka. 2,: heuriger Wein ••= idei bor. 27 Eimer — akó, űrmérték. Az inventáriumban is szereplő Emer alak először 1456-ban tűnik 
fel, s ezen alak él végig a XVI. században. A bécsi akó használatát elsősorban a Magyar Kamara 
szorgalmazta, így vált néha a kamarai számítás egységévé is. Korszakunkban 1 bécsi akó = 
58,0037 1. Lederer, 1923. 320-323. O.; Bogdán, 1987. 84-85. o.: Bogdán, 1991. 133-135. és 584. o. 2S Vierdig = virdic = virne = alt. így a Firnwein jelentése vinum vetulum, azaz óbor. Lexer, 
289. o., Grimm, III. Bd. 1677. o. 

'"' A bei-nak mint praepositionak és mint adverbiumnak is létezik egy „mintegy, körülbelül" 
jelentése (például „die Schuhe kosten bei vierzehn Mark = a cipő körülbelül 14 márkába ke
rül; es waren bei hundert Soldaten = körülbelül száz katona volt" stb.). Ez esetben is valószínűleg 
az óbor mennyiségének körülbelüli voltát kívánták kifejezni az összeírok. Ezt látszik 
igazolni, hogy igen nagy mennyiségről (kb. 17 401 literről) van szó, illetve az, hogy az óbor előtt 
említett idei bor esetében is csak körülbelüli értékkel (a bis in formula segítségével) határozták 
meg a bor mennyiségét. Szinte elképzelhetetlen ugyanis, hogy pontos lemérés esetén kereken 
háromszáz akónyi értéket kaptak volna. ,(> Essig = ecet. Az ecetet alkalmazták a lőpor felfrissítéséhez is. 1440-ben például Pozsony 
városa ecetet vásárolt „zu dem pulver, do mit man das pulver gefrischt hat", lványi, 1926. 266. o. 11 A well = wohl sokféle jelentése közül a fast = csaknem jelentést találtam legmegfelelőbbnek. 
1. Lexer, 326. o. 

•i2 Mivel a wohl „csaknem" jelentése már kifejezi a mennyiség körülbelüliségét, a bei mint-
egyként való fordításától a tautológia miatt már eltekintettem. M A falkonéta törött voltát az 1549. évi inventárium is közli. Fol. Lat. 1347. (l.) 132. f. A zer
brochen fordítására a korban használatos „elszakadott, szakadozott" kifejezést használtam. V.o. : 
„A Czeick házban . . . egy öreg elszakadott ágyú, a mely 16 funt kőgolyóbist vetett." Merényi, 
1905. 155. o. A szó ily módon való fordítására Domokos György hívta fel figyelmemet. Ezen és 
többi szíves javaslatát ezúton is tisztelettel köszönöm. ;i'' Az összeírót nyilvánvalóan megtévesztette Segéd György vezetéknevének és Sziget vára 
nevének kiejtésben hasonlósága, ezért nevezhette Szigetvár kapitányát éppen „Sigeth" György
nek. A fordítás során én már a helyes (Segéd) nevet használtam. 

'"' hat . . . weggeführt. 
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(Volt) hatvan sonka és lapocka, azaz 60. 
Most tizennégy található. 
Az összes idei bor (volt) bécsi mérték szerint 
becsülve mintegy kétezer akóval, azaz 2000 akó. 

Most ó(bor) mintegy háromszáz bécsi akóval található. 

Idei (bor) semmi sincsen.:ífi 

De még van nagy mennyiségben a falvakban, 
amit be kell szállítani.:i7 

Ecet (volt) hatvan akóval — azaz 60 akó ecet. 
Most csaknem hatvan bécsi akóval található. 

(Volt) hetvennégy ökörbőr, azaz 74 ökörbőr. 
Most semmi sincsen. 

Löveg és lőszer 

A toronyban'1" (volt) egy elszakadott falkonéta,"1 

melyet Segéd György''0 elszállított, s ő az jelenti, 
hogy újra akarja öntetni/'1 

38 A leltár október 10-én, tehát éppen szüret idején készült, így érthető, hogy még nem szállí
tották be az idei bort a várba. A következő passzus ezt meg is magyarázza. 37 A szigeti vár adóztatását kiválóan mutatja be Szakály Ferenc. Szakáll/, 1031. G0-74. és 81-87. o. 38 A szigeti vár háromemeletes híres téglatornya, mely az 1566. évi ostrom során pusztult el 
véglegesen, soós Elemér, 195. és 202. o. ; Kovúts, i960. 228. o. 39 Falkonéta, kisméretű mezei ágyú. mely a magyarországi várakban igen nagy számban for
dult elő. Leírását 1. Domokos, 198«. 81. o. : loányi, 1927. 11—12. o. 40 Segéd (Segedh, Seghed) György Sziget várának kapitánya (1546. jún. 1-1550. t'ebr. 12.) Németh 
Béla szerint 1543-tól volt Sziget kapitánya. Az újabb kutatások azonban azt bizonyították, hogy 
Segéd csak 1546-ban került Szigetvárra, ugyanis ez év május 28-án vette át Pozsonyban Salm 
Miklós királyi főkapitánytól kinevezését. Negyven lovassal érkezett 1546 nyarának elején a várba, 
ahol Móré Gáspárral együtt vezette a véghely kormányzását. Morét később Németh Mátyás 
váltotta fel. Segéd állandó pénz- és zsoldhiánya ellenére az 1. részben említett bástyaépítkezé
sekkel erősítette a rábízott végvárat. 

A királyi biztosok gyakran ellenőrizték tevékenységét és az erődítmény állapotát. Segéd végül 
az 1549. évi várvizsgálat során adta át a várat a kiküldött biztosoknak, végleg azonban csak 1550 
elején távozott Szigetről. 1554. január 25-én kelt kassai vicekapitányi utasítása, melyben Ferdinánd 
király Feledy Eusták kassai kapitány segítésére rendelte. Ugyanezen a napon Kassa városát is 
értesítették Segéd kinevezéséről. 1554 áprilisában már Kassán szolgál, sőt ugyanezen év nyarán 
már házat kér magának a városban. L. Királyi Sziget, 16., 37-38. o.; Németh, 1903. 99-100., 105. o. : 
Fol. Lat. 1347. (1); Div. Instr. 20. csomó. No. 173. 321-322. ff.; AMK. Schw. No. 1707.; Fol. Lat. 
1347. (26. csomó.) 224-225. és 226-227. ff.; AMK. Schw. No. 1711. Két levelét Szalay Ágoston adta 
ki. (Az egyikben Segéd ..zygety tyztartho"-nak nevezi magát.) Szalay, 1861. 45-46. és 72-73. o. 

" Az 1549. évi várleltár latin nyelven szinte ugyanezt mondja: „Ibidem dieu (n) t fuisse vnam 
pixidem Tharaczk, quam georgius Seged affirmât fraetam esse, et missam Lynduam, vt refor-
metur." Tehát megtudjuk azt is, hogy Seged György Lendvára (Lyndua) szállíttatta újraöntetni a 
falkonétát. Ezek szerint ebben az időben a lendvai várban ágyúöntő műhely működött. (A szak
irodalom az alsólendvai ágyúöntőmühely történetét ezideig nem tárta lel.) Barabás Samu oklevél
tárának 1551. október 12-én kelt irata alapján pedig megtudjuk azt is, hogy az új kapitány, Tahy 
Ferenc az elszállított törött ágyúból és Sziget város harangjából - a polgárok panaszai ellenérc -
egy új 19 mázsa súlyú agyút öntetett Alsólendván. Ez a falkonéta az 1553. évi és az 1554. évi 
inventáriumban is szerepel a vár nyugati bástyájára helyezve. Fol. Lat. 1347. (1.) 132. f.; Barabás, 
1899. 286-290. o. ; U. et C. 50./24. 4.1. ; Fol. Lat. 1347. (3.) 179. f.; Szántó, 1883. 153-154. o.; Dervarics, 
1890 23. sz. 2. o., 25. sz. 2. o. ; Csonki, III. 12. és 22. o.; Perjés, 1965. 13. vázlat. Alsólendva itt mint 
főbb magyar végvár szerepel Kanizsától északnyugatra. A tönkrement ágyúk beolvasztására 1. 
lványi, 1926. 405. o. 
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Zwo Eisen Camer, 
sein noch verhannden. (3. fol.) 
Toppelhackhen Sechs. 
Jeczo vier gefunden. 
Schwebel fünf Cennten42 

widerumb gefunden. 
Jeczo platten pley drey ain halb.43 

Jeczo ain Truchen mit hackhen khugln. 
Jeczo etlich khugln darZue khain stuckh44 verhannden. 
Neben dem Thurm in ainer Camer vier Cennten puluer. 
Jeczo gefunden Zwen Cennten. 
Pleyen Valkhannet khugln Zwayhundert. 
Auf der weer neben dem Thurm ain khlain valkhanet 
widerumben gefunden. 
Daselbs dreyczehen Topplhackhen 
widerumben gefunden. 
Ain Traidt handtmüll45 mit dreyen stainen 
widerumb gefunden. 

'•2 Cennten = Centner = Zentner = mázsa. Esetünkben valószínűleg a bécsi mázsáról van szó. 
1 bécsi mázsa (100 bécsi font) a XVI. század végéig 55,58 kg volt. Bogdán, 1987. 116. o. ; Bogdán, 
1991. 455. és 624. o. 43 Az 1549. évi várleltárban szintén megtalálhatjuk ezt a három és fél ólomlapot:,,In eadem 
turri plumbi lamina laciora platten vocata 3 1/2". Fol. Lat. 1347. (l.) 132. f. 

'•'• A XVI. és XVII. századi inventáriumok igen gyakran Stuck-nak (Stück-nek) nevezik álta
lában az ágyúkat. Iványi, 1927. 3. o. 43 Getreidemühle = gabonaőrlő malom. 
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(Volt két vas kamra,46 

még megvannak. 
(Volt) hat szakállaspuska,47 

Most négy található. 
Kén öt mázsával ismételten megtalálható. 

Most (van) három és fél ólomlap. 
Most (van) egy láda szakállasgolyó. 
Most (van) néhány golyó, melyekhez nincsen ágyú. 
A torony mellett egy kamrában48 (volt) négy mázsa lőpor. 
Most két mázsa található. 
(Van) kétszáz ólom falkonétagolyó. 
A torony melletti védművön49 egy kis falkonéta 
ismételten megtalálható. 
Ugyanott tizenhárom szakállaspuska 
ismételten megtalálható. 
Egy gabonaőrlő kézimalom50 három kővel 
ismételten megtalálható. 

40 A szigetvári vá r l e l t á r ak a köve tkezőképpen emlí t ik ezeket a hadieszközöket : 
1549- „Duae pixides fe r reae Por Zaak vocatae 2" 
1553- „Bellica Tormenta l ( ia ) vulgo poo r saak voc(a) ta 4" 
1554- „Bellica t o r m e n t a po r sak uoca ta Ib idem 4" 
Mivel a néme t terminológia a legmegbízha tóbb , ezért ebből k i indulva a r r a a következ te tés re 

j u t h a t u n k , hogy itt ké t k a m r á s ágyúhoz ta r tozó á g y ú k a m r á r ó l (porzsákról) van szó. Ezt tá
maszt ja alá az is, hogy az 1549. évi i n v e n t á r i u m a pixides ( „puska" ) szóval nevezte ezen had 
szerszámokat . Ez az elnevezés minden b izonnyal a ko r ágyú te rmino lóg iá jában u ra lkodó foga
lomzavar ra l m a g y a r á z h a t ó . (Az á g y ú k a m r á k vasból Öntött, fogan tyúva l el látott k i s m o z s á r k á k 
vol tak, amelyek kisebb, csőszerű részükke l i l leszkedtek az ágyúcső há t só üregébe.) 

A g y ú k a m r á n a k (Kammer) vagy p o r z s á k n a k nevezzük az ágyúcső belsejének azt a szűkebb 
részét is, ahová a lőpor t helyezik (1. Thallóczy. 1879. 157. o. „Az porzsák ján az ágyúön tő n e v e : 
Vol ígang Her gos mich. Anno . 1531.") 

Gondo lha tnánk k a m r á s ágyúra ( k a m a r a á g y ú c s k á r a ) , a m e l y n e k éppen i lyen porzsákja i (ágyú
kamrá i ) vol tak. I lyen ágyú t t a l á lha tunk pé ldául 1662-ben Kassán . „Ein k le ineß C a m m e r St ickhel 
mit e inem h e r a u ß n e h m e n d e n Pu lwer Sackh . . ." A k a m r á s ágyú t m á r a XV. században is 
haszná l ták , l eggyakrabban kas té lyok, kisebb e rőd í tmények , ke reskedőha jók véde lmére , ahol 
nagy ágyú elhelyezése n e m volt lehetséges. Ná lunk a husz i t ák a lka lmaz ták . A lőpor ra l meg
töltött k a m r á t az ágyúgolyó u tán he lyez ték a cső há t só végén k iképze t t c sa to rnába , s egy 
vasszöggel rögzí tet ték oda. Ha több á g y ú k a m r a állt rende lkezésre , az megkönny í t e t t e a gyorsabb 
e g y m á s utáni tüzelést . 

Vé leményem szerint — mint m á r eml í te t t em — itt n e m k a m r á s ágyúkró l , h a n e m pusz tán 
á g y ú k a m r á k r ó l van szó. Ezt igazolja, hogy az egyik lel tár ket tő , a másik pedig négy k a m r á t 
említ . Ivány i Béla megál lap í tása , hogy itt lőpor ta r tó zsákokró l van szó, a fent iek é r te lmében 
teljességgel e l fogadhata t lan , hiszen ezek a had iszerszámok minden egyes vá r l e l t á rban a lövegek 
közöt t v a n n a k felsorolva. Fol. Lat. 1347. (l.) 132. f.; U. et C.50/24. 4. f.; Fol. Lat . 1347. (2.) 179. f.; 
Iványi, 1927 129. o.; Mallet, HI. 1672. 100-101. és 122-123. o. ; Domokos, 1986. 81-82. o.; Domokos, 
1990. 108-109. o.; Kalmár, 1971. 160. és 162. o.; Iványi, 1916. 12. o. 

/,; Nagykal iberű , többnyi re e rőd í tményekben haszná la tos kézi lőfegyver. Még a legkisebb 
v á r a k b a n , kas té lyokban , megerősí te t t ko los to rokban is meg ta lá lha tó volt. L. Kelenik, 1988. A 
szerző kifejti, hogy a n é m e t Dopppe lhaken t egyszerűen s zaká l l a spuskának és nem ket tős szakál 
lasnak kell fo rd í tanunk , hiszen ez a kifejezés minden szakál las á l ta lános , összefoglaló neve volt. 
(498. o.) A szaká l l a spuskák egyéb vona tkozása i ra 1. Iványi, 1927. 21-22. o. ; KozáM, 1957., 1959, 1974. 
(A szaká l laspuska szót mindig egybeírom.) 

M Ez a szövegrész 1549-ben a köve tkezőképpen szerepel : „ Ib idem in adiuncta Camera puluer( is) 
Cent(enar ia) 2." Fol. Lat . 1347. (1.) 132. f. 

411 Ez a mel lvéd (védmű, Wehr) az 1549. évi i n v e n t á r i u m b a n „ l ' enes t ra" -ként szerepel . Szer in
tem a fal gyi lokjáróján lévő megerősí te t t lőállásról , lőrésről lehet szó. 

"•" Ezen gabonaőr lő kéz imalom mindegyik vá r l e l t á runkban előfordul : 
1549- „ Ib idem manuá l i s mola t r iu (m) l a p i d u ( m ) . " 
1551- Ibidem Manuál is Mola Tr ium Lap idum 1." 
1553— „Mola manuá l i s t r ium ro t a rum 1." 
1554— „Mola Manuál i s t r iu (m) Lapidu(m) 1." 
A kéz imalmot egy hosszú rúddal ha j to t ták , s így a kövek között fokozatosan őr lődtek meg 

a szemek. Valószínűleg egy ilyen ha j tó ruda t említ az 1554. évi vá r l e l t á r : „ F e r r u ( m ) Longu(m) 
Molen(d in i ) . " Fol. Lat. 1347. (l.) 132. f.; Fol. Lat. 1347. (2.) 2. f.; U. et C. 50.24. 6. f. Fol. La t : 
1347. (3.) 182. f.; Lambrecht, 16. o. (ö számta lan példát hoz fel kéz imalomfa i tákra . ) 
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Auf der Runden gemaurten passtey ain Zerprochen 
Topplvalkhannetl. Ist doch noch Zuprauchen, 
widerumb gefunden. 
Jm Innern Schloß drey groß Khupferen 
Khessl. 
All gefunden. 
Jn der passtey im Äussern Schloß ain grosse Kharthaunen, 
scheust51 bey vierczig phund52 Eisen. 
Jeczo gefunden. (4. fol.) 
Mer in der passtey mit holcz vnnd Erden Newgemacht 
ain Zerprochens Valkhanet vnnd ain STainpüxen. 
Jeczo widerumb gefunden. 
Topplhackhen Sechezehen 
wider gefunden. 
Auf dem Thor ain Topplfalkhannet. 
Yeczo wider gefunden. 
Auf der weer fünf Topplhackhen, sein yeczo 
vnnderm thor vnnd Zwelf hanndtror. 
Jm vorhof dem Thor ain Eisen Merser, so ain 
Cennten STain würfft53 

Jeczo wider gefunden. 
Auf der Äussern weer bey der STat Ainvnddreissig 
Topplhackhen, Zway Valkhanetl, drew Scharfatindl, 
Ain STainpüxen vnnd Zwen khlain Merser. 
Geen ab vier hackhen. 

'•' scheust = schießt = 16. ,2 Pfund ~ font. Valószínű, hogy a többi mértékhez hasonlóan itt is bécsi mértékről van szó. 
A XVI. században a bécsi font már általánosan ismert mérték. A század végéig 1 bécsi 
font = 0,5558 kg. Bogdán, 1987. 115. o. ; Bogdán, 1991. 443-444. és 623. o. yi würfft = wirft = vet, hajít, dob. 
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A kerek falazott bástyán5'1 egy szakadozott, de még 
használható kisebb kettős falkonéta55 

ismételten megtalálható. 
A belső várban (volt) három nagy rézüst.56 

Mindegyik megtalálható. 

A külső vár bástyáján (volt) egy nagy kártányágyú,57 

mely mintegy negyven font vasat lő.58 

Most (is) megtalálható. 
Továbbá a fából és földből újonnan épített 
bástyán59 (volt) egy elszakadott falkonéta és egy 
kőlövő ágyú.60 Most ismételten megtalálhatók. 

Tizenhat szakállaspuska 
ismételten megtalálható. 
A kapun61 (volt) egy kettős falkonéta. 
Most ismét megtalálható. 
A védművön (volt) öt szakállaspuska. Most megvannak 
a kapu alatt és (van még ott) tizenkét kézipuska.62 

A kapu melletti előudvaron (volt) egy vas 
mozsárágyú,63 mely egy mázsa követ vet. 
Most ismét megtalálható. 
A városnál lévő külső védművön (volt) harmincegy 
szakállaspuska, két kisebb falkonéta, három 
siskaágyú,64 egy kőlövő ágyú, két kis mozsárágyú. 
(Most) négy szakállas hiányzik. 

5< Nyilvánvaló, hogy a vár egyetlen kőbástyájáról van szó. De az eddigi elképzelésekkel 
ellentétben nem szögletes, hanem kerek volt a belső vár nyugati részén álló kőbástya. L. az I. 
részbea leírtakat. 55 Kisméretű mezei és várágyútípus. A Doppelhakenhez hasonlóan a kisméretű ágyúkon belül 
egy nagyobb típusról van szó, s nem arról, hogy az ágyú duplacsövű lett volna. Leírását 1. 
Domokos, 1986. 81. o. ; Iványi, 1927. 11-12. o. 56 Ezen három üstöt a többi leltár is említi. Az 1549. éviből még azt is megtudhatjuk róluk, hogy 
már elég ócskák („Tria caldaria maiora vilia 3") voltak. Fol. Lat. 1347. (l.) 133. f. 57 A kártányágyú (Karthaune), nagyobb ostromágyútípus. Leírását L Domokos, 1986. 78. o. ; 
Iványi, 1927. 6-10. o. A kalibermeghatározás korai voltára 1. az I. részben leírtakat. 58 V. ö. a korabeli magyar nyelvű formával: „egy öreg ágyú, golyóbisa vet húsz fontot,, vagy 
„egy mozsár-ágyú, kinek golyóbisa vet hat fontot". Szendrei, 1890. 79-81. o. 59 Ezen információ a szigeti vár építéstörténete szempontjából kulcsfontosságú. Eddig ugyanis 
úgy vélték, hogy még Török Bálint építette ki 1541 előtt (az 1530. évi ostrom után) a vár hármas 
szerkezetét és bástyáját. Várleltárunk adatai szerint azonban igen-igen nagy valószínűséggel 
egyértelművé válik, hogy a bástyarendszer kiépítése — ha Török Bálint is kezdte meg azt — az 
1540-es évekre, az ún. „hevenyészett várépítkezések korának" első szakaszára tehető. V. ö. 
Sugár, 1976. ; Kováts, 1966. ; Papp, 1963. ; Pataki, 1931. 

A hevenyészett építkezésekre utal, hogy a gyors munkálatok és természetesen a kőhiány miatt is 
földből és fából építették fel a bástyákat. A régészeti feltárásokat és a hipotéziseket tehát egy 
konkrét írott adat bizonyítja. (Talán éppen a híres „szigeti módszer" szerint készítették a bás
tyákat. L. Takáts, 1907. 735. és 816. o. Erről Pataki Vidor bizonyította be, hogy nem eredeti magyar 
módszer, hiszen mi is úgy tanultuk el a hazánkba érkező olasz és német mesterektől. L. 
Pataki, 1931.) 60 A kővövő ágyú leírását 1. Domokos, 1986. 81-83. o.; Iványi, 1927. 17. o. 81 A többi várleltár szövegével összevetve megállapítható, hogy a középső vár külső vár felé 
nyíló kapujáról van szó. 62 Ezen tizenkét kézipuska a másik négy inventáriumban is szerepel, sőt az 1554. évi még azt 
is elárulja róluk, hogy olasz eredetűek voltak: „Intra portám medie Arcis . . . Pixides Manuales 
talianici 12.** Fol. Lat. 1347. (3.) 180. f. Szendrei János kivonatában ezekről teljesen megfeledkezett. M Különleges ágyútípus, mely magas röppályán veti lövedékét. Leírását 1. Domokos, 1986. 
81-84. o. ; Iványi, 1927. 17-20. o. 64 Scharfatindl = siskaágyú. Leírását 1. Domokos, 1986. 81. o. ; Iványi, 1927. 12—13. o. 

Ezen ágyútípus definícióját éppen a szigetvári várleltárak segítségével adhatjuk meg, hiszen 
az 1549. évi inventárium a következőket írja róla.-„In Cluitate Tharaczk 1 et duae minores, que 
scharphantlln voca(n)tur 2. Mortariu(m) bellicum 1.". Ezek szerint a siskaágyú egy kisebb fajta 
falkonéta volt, ugyanis az 1549. évi várleltárban „Tharaczk" elnevezés alatt falkonéta ágvút 
kell értenünk. Fol. Lat. 1347. (1.) 133. f. 
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Jm Mittern Schloß auf ainer hülczen passtey, 
so Erst New gemacht, Acht Topplhackhen 
vnnd Zwen prochen. 
Jn der STat ain Valkhanetl, Zway Scharffatindl, ain Morser 
vnnd Sechsvnnddreissig Topplhackhen. 
Widerumb alles biß an11"' drey Toplhackhen gefunden. 
Auf den weren im Innern vnnd äussern Schloß 
Zu der hanndt gelegt puller00 -5 Cennten. 
Gekhurnndt117 pulfer in ainem Gwelb08 35 Cennten. 
Zwainczig lagl,i!) gekhurnndt vnnd grob. (5. fol.) 

Grob puluer -50 Cennten. 
NeünvnndZwainczig groß vnnd 
khlain vässer vnnd potting.70 

Vnnd vier Cennten gekhurnndt puluer 
haben wir mit vnns hinein gefüert. 

Zwo lagl Schwebl. 
Ist verhannden. 
Sallitter in vier gannczen vnd ainem 
halben Vaß vber die einhundert Centen 

Jdest 100 Cennten. 
Jst noch verhannden biß vngeuerlich71 

auf Zehen Cennten, so weniger gefunden. 
Jn der passtey, da der Salitter ligt, 
auf Redern nebenainannder ge-
fasst vier khlaine Eisen puxlen.'-
Zain Eisen71 an puschen7'1 fQnffczehen 
Cennten — Jdest 15 Cennten Eisen. 
Sein noch drey puschen verhannden, das 
annder ist Zu der Neuen passtey 
genüczt worden. 
Ain Vässl Valkhannet khugl 
widerumb gefunden. 
Kharthaunen khugl bey::' fünfvnndZwainczig 
widerumb gefunden. 

"• a bis an „valami kivételével"" való értelmezésére Mollay Károly tanár úr hívta fel figyel
memet. Szíves közlését ezúton is tisztelettel köszönöm. 

';ii „Zu der hanndt gelegt pulfer" előkészített, kéznél levő, azaz azonnal felhasználható lőpor. 
'•'• gekhurnndt == kerner •- szemcsés. V. ö. Korn, Kern =- mag, szem. A Szakály Ferenc által ki

adott babocsai várleltarban hasonló kifejezés szerepel: „achtzehen'Píundt Kürnt Pulfer". 1552-ben 
pedig Udalrik brassói tüzérmester azért kapott 14 aspert Brassó városától, mert „pulveres 
granavit pro >rie gekörrent", vagyis ágyúkhoz való szemcsés lőport gyártott. Szakály, 1971. 79. o.; 
Iványi, 1926. 200. o. : Lexer, 119. o.; Grimm, IV. Bd. I. Abt. II. Teil. 2835. és 2839. o. ia Gewölbe boltozatos helyiség. Ez a passzus az 1549. évi várleltárban szinte teljesen ha
sonlóan szerepel: „In vna testudine, vbi puluer(es) repositi serua(n)tur, reperta su(n)t vascula 
Negel vocata 20." Fol. Lat. 1347. (1.) 133. f. A többi inventárium is említi ezt a helyiséget. 

'''•' Lägel = légely. A német nyelvből a magyarba került szó ovális fenekű, hordozható dongás 
faedényt jelent. TESZ. 2. k. 741. o. : Bogdán, 1991. 239-240. o. 7,1 potting Bottich = kád. Etym. Wörtb. 204. o.: Lexer, 25. o. 71 ungefährlich = ténylegesen, valójában. Lexer, 69. és 253. o. 7- „puxlen" = a Büchse kicsinyitőképzős alakjának többes száma. 71 Zain Eisen — Stabeisen -- rúdvas, vasrúd. L. Lexer, 331. o. 

'''' Busch •-• lat. ligatura = köteg. (Lexer, 29. o.) Szilárd, megszámlálható tárgyak összekötözött 
egysége, s ily módon egyben darabmérték is. Vasra vonatkozó adatot még Bogdán István sem 
közöl. Bogdán, 123. o. ; Bogdán, 1991. 478. és 626. o. 

'•'• Valószínű, hogy ez esetben a bei-nak nem a „mintegy, körülbelül", hanem a „birtokában 
van valaminek" jelentése érvényesül. Nehezen elképzelhető ugyanis, hogy huszonöt golyó meg
számlálása problémát okozott volna az összeíróknak. L. Halász, 296-297. o. 

Álláspontunkat igazolja az 1549. évi inventárium bejegyzése is, mely szintén huszonöt golyóról 
beszél: „ín tercia turri globj ferrei malor(es) Cartan cugei vocati in vno vesculo 25." Fel. Lat. 
1347. (1.) 132. f. 
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A középső várban76 egy fabástyán, mely éppen 
most lett újonnan felépítve,77 (van) nyolc 
szakállaspuska és két törött. 
A városban (volt) egy kisebb falkonéta, két siskaágyú, egy 
mozsárágyú és harminchat szakállaspuska. Minden — három 
szakállaspuska kivételével — ismételten megtalálható. 
A belső és külső vár védművein előkészített 
lőpor (van) 5 mázsával. 
Egy boltíves helyiségben78 szemcsés lőpor (van) 35 
mázsával. A szemcsés és durva (lőpor) húsz légelyben (található). 
Durva lőpor (van) 50 mázsával. 
Huszonkilenc nagy és kis hordóban 
és kádban (található).79 

S négy mázsa szemcsés lőpor, melyet 
magunkkal mi hoztunk be.80 

(Volt) két légely kén. 
(Még) megvan. 
Salétrom (volt) négy egész és egy fél hordóban száz 
mázsa feletti mennyiségben, azaz 100 mázsa. 

Még megvan, ténylegesen tíz mázsa kivételével, 
azaz kevesebb található. 
A bástyán, ahol a salétrom fekszik,81 kerekeken 
egymás mellé helyezve (van) négy kis vas ágyúcső.8-

Kötegekben lévő vasrúd (volt) tizenöt mázsával — 
azaz 15 mázsa vas. 
Van még három köteg, a többit az új bástyához 
használták fel.83 

Egy hordócska falkonétagolyó 
ismételten megtalálható. 
Huszonöt kártánygolyó 
ismételten megtalálható. 

7,: A leltár itt említi egyetlen egyszer a középső várat, pedig korábban is többször beszél annak 
felszereléséről csak más épületekhez, védőművekhez viszonyítva. 77 Az összeírok itt világosan kifejtik, hogy a fabástya éppen most épült. L. az 59. jegyzetet. 7S A belső vár valamelyik boltíves helyiségéről van szó. L. a latin leltárak domus testudinea-ját. 7!' A lőport többféle edényben tárolták. Ilyen volt a már említett légely, valamint a hordó, a 
kád, a zsák stb. f" Ezen megjegyzés szerint a királyi biztosok nem csak zsolddal, hanem némi hadianyaggal is 
érkeztek Szigetvárra. Ugyan ez a négy mázsa nem túl nagy mennyiség. Hl Mivel a vár bástyáinak valószínűleg alsóbb szintjeik nem voltak, ezért a salétromot a hor
dókban a bástyán kint, s nem egy külön házban tárolták. Ezek alapján elképzelhetjük, hogy 
milyen körülmények között tartották XVI. századi várainkban a lőport s a salétromot. V. ö. : 
lllésy, 1894. (Kassán tökéletesen ugyanez volt a helyzet.) 

"- Az összeírok egy négycsöves seregbontó (orgona) definícióját adják meg számunkra. Ez a 
fegyver a korszak „golyószórója" volt, mely főként zárt gyalogsági egységek megbontására 
szolgált. Ezen seregbontó 1549-ben, sőt 1553-ban is ott volt a várban, hiszen az akkori leltár 
szerint: ,,lt(em) In piatea siue foro Arcis Exterior(is) Torme(n)tum bellicu(m) rotaru(m) duar(um), 
quattuor pixides in ordine haben (s) l". Az ilyen típusú seregbontó igen elterjedt volt. Például 
Egervárban is találhatunk egyet 1558-ban: „Eg Seregh Bontóban wagon Negh kys Zakalos. . ." 
Fol. Lat. 1347. (1) 133. f.; U. et C. 5024. 5. f. Lymbus. 1558. Leírását 1. még Domokos, 1986. 84. o. ; 
Iványi, 1927. 20-21. o. M A vasat a fa és a föld megerősítésére, a farudak összekapcsolásához stb. használták a 
bástyák építése során. Ezen passzus szintén kiválóan utal a várban folytatott építkezésekre. 
L. az 59. jegyzetet. 
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Zway Vässl pley. 
Nur Zway halbe gefunden. 
Ain Vassl hackhen khugl gefunden. 
Mer Zway Vässl Valkhannet khugl hat 
der herr obrist herab geschickht. 
Jeczo khains gefunden. (6. fol.) 
Groß Valkhannet khugl bey84 dreyhund(er)t 
hat auch der herr obrist geschickht. 
Jeczo wider gefunden. 
STain khugl Zun Mersern pey85 dreissig. 
Im hof bey der gefanngen Türckhen wonung 
Zwen groß Morser sambt den STössln Zum pulfer 
vnnd Salcz. 
Jst der ain verhannden, den anndern hat Sigeth 
Georg mit dem falckhannet weckh gefüert. 
Jm vorhof ain grossen eingemaurten Khupferen 
Khessl, darein biß in Sechs oder Siben Emer get. 
Jst gefunden. 
Jn der Khuchl Zwen Mitter vnnd ain grossen 
Merser. 
Jeczo wider gefunden. 

M Ez esetben a bei „mintegy, körülbelül" jelentését tartom valószínűbbnek. Ezt támasztja alá 
az 1549. évi leltár következő sora : „Tn vno vasculo maiores globi Tharaczk prope 300." Fol. Lat. 
1347. (1.) 132. f. s:' Harminc kőgolyó megszámlálása minden bizonnyal nem okozott problémát a leltár készí
tőinek, így ez esetben is a bei „birtokában van valaminek" jelentését kell elfogadnunk, mellyel 
a golyók pontos számát adták meg a leltározók. V. ö. az 1549. évi összeírás szövegével: „In 
curia arcis Globi lapidei 30." Fol. Lat. 1347. (1.) 133. f. 
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(Volt) két hordócska ólom. 
(Most) csak két fél(hordócskányi) található.86 

Egy hordócska szakállasgolyó található. 
Továbbá (volt) két hordócska falkonétagolyó, 
melyet a kapitány úr87 küldött le. 
Most semmi sem található. 
(Volt) mintegy háromszáz nagy falkonétagolyó, melyet 
szintén a kapitány úr küldött. 
Most ismét megtalálható. 
(Van) harminc, mozsárágyúhoz való kőgolyó. 
A török foglyok lakhelye melletti udvaron88 

(volt) két lőporhoz és sóhoz való nagy 
mozsár a törőikkel együtt.89 

Az egyik (még) megvan, a másikat (pedig) Segéd 
György elszállíttatta a falkonétával együtt.90 

A (külső vár) előudvarán91 (volt) egy nagy befalazott 
rézüst, amibe mintegy hat vagy hét akó fér. 
(Most is) megtalálható.92 

A konyhában93 (volt) két közepes és egy nagy 
mozsár. 
Most ismét megtalálhatók.94 

89 Az ólmot ezen megállapítás szerint nem csak lemezekben, hanem apró darabokban is tárol
ták. Erről a későbbi latin nyelvű inventáriumok is tanúskodnak. 87 Valószínűleg Salm Miklós gróf úrról, „a királyi felség generális kapitányáról" van szó 
aki a latin forrásokban generális úrként szerepel. L. Királyi Sziget, 77—78. o. (V. ö. Ben. Res. 
1547. febr. 27.) 88 Az 1549. évi inventárium alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a török foglyok 
lakóhelye valószínűleg a középső várban volt, hiszen az itt említett mozsarat akkor a középső 
vár egyik bástyájánál találjuk. Fol. Lat. 1347. (1.) 89 Bámulatos az, ahogyan Szendrei János ezen sorokat kivonatolta, ő ugyanis csak ennyit 
írt: „Végül a pinczékben néhány fogoly török is." Szendrei, 1888. 625. o. 90 L. a 41. jegyzetet. 91 L. a 24. jegyzetet. Az is bizonyítja, hogy a külső vár udvaráról van szó, hogy 1549-ben ez az 
üst „In curia exterioris arcis" szerepel. Fol. Lat. 1347. (1.). 133. f. 82 Az 1549. évi inventárium is említi ezt a befalazott üstöt („Caldare in muro"). Fol. Lat. 1347. 
(1.) 133. f. 93 A konyha a középső vár északi bástyájának közelében volt. Kováts, 1966. 219. o. 94 Ezen három mozsár a későbbi várleltárakban is rendszeresen előfordul. 1551-ben például így 
említik: „In Coquina Mortaria Cuprea Maiora 2, Minus Mortarium 1.". Fol Lat. 1347. (2.) 3. f. 
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Ain hanndt puluer Müll mit vier STämpfen, 
so die gefanngnen Türckhen treiben muessen, 
aida der püxenmaister95 ain wochen in die annd(er) 
Zuraitten96 yede ain Cennten puluer macht. 

Erasm Deufll 
Khuonrat Wall97 

Von Aurach mp. 
Mathis Fuchs 

p. m. pria. 
Achacz Zandeuin98 

musterschreiber" 
m. pria. (7. fol.) 

95 Büchsenmeister = tűzmester, tüzér, fegyvermester. 
'J6 V. ö. lat. ratio = számmadás, illetve reiten = Reite (Rechnung) machen, bereiten. Lexer: 

166. o. 5,7 Érdekes, hogy Kessler Márton a XVII. század elején helytelenül Wellnek olvasta. 98 Kessler Márton a XVII. század elején ezt a nevet is helytelenül olvasta el. A helyes olvasat 
megfejtése egy másik irat segítségével vált lehetővé, mely latin betűkkel közölte Zandevin Ákos 
nevét. („Achacium Zandeuin"). Ben. Res. 1547. febr. 27. 

" Mustraírnok, 1. Mollay, 1982. 409-410. o. 
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Egy kézi lőpormalom négy zúzórúddal,100 

melyet a török foglyoknak kell hajtani, 
s itt a tűzmester101 — egyik hétről a másikra 
számítva — minden héten egy mázsa lőport'1 102 készít. 

Teufel Erasmus103 

Aurachi Wall Konrád s. k.m 

Fuchs Mátyás s. k.105 

Zandevin Ákos 
mustraírnok s. k.1(Mi 

>°" 1553-ban ez a kézzel hajtható lőpormalom így szerepel: „Molendin(um) Manuale pro Teren-
dis puluerib(us) pixidu(m) Aptum rotar(um) 1, habens mortar(ia) 4.". Ezen és az 1547. évi leírás 
révén elénk tárul egy középkori kézi lőpormalom képe. Ezen malomnak volt egy kereke (rota), 
amelynek segítségével hajtották, volt négy, valószínűleg fémből készült zúzórúdja (Stampfe), 
illetve négy mozsara (mortarium), amelyekbe a lőport helyezték, s ahol a zúzórudak azt össze
törték. A zúzórudakat, melyek fából vagy lémből készültek, nyilasoknak nevezzük. Ezeken 
emelőbütykök voltak, melyeket a főtengelyen spirális vonalban egymás mellett levő fogak 
emeltek a magasba. A fogakról való lecsapódás után a zúzórudak esésük révén mozgási energiá
jukkal törték össze az alattuk lévő mozsár tartalmát. Egy ilyen szerkezetet ábrázol Dolleczek 
az osztrák tüzérség történetéről írott művében, Miethen 1682-ben megjelent könyve alapján. 
Miethen leírása szerint ilyen lőpormalmok a jobban felszerelt hadszertárakban voltak. Sempte 
várában 1522-ben egy hasonló, de 11 mozsárból álló szerkezetet találunk. A fentiekben leírt elven 
működtek a tökmagtörő és érczúzó malmok is. U. et C. 50/24. 7. f.; Dolleczek, 1973. 175. o.; 
Miethen, 1G82. 85. o. és a 18. ábra; Iványi, 1926. 265. o., 198; jegyzet; Lambrecht, 42., 44-45. 52-54., 
67-70. o. (A szerző betűrendben haladva közli mindazokat a várakat, városokat és egyéb helyeket, 
ahol lőpormalmokról tud. De a mi szigeti malmunkat nem említi.) 1,11 Talán éppen Kostyán Jánosról van szó, akit Németh Béla említ egy 1548. évi jegyzőkönyv 
alapján. Németh, 1903. 101-102. o. De szóba jöhet György mester is, akiről Segéd elszámolásaiban 
olvashatunk. Királyi Sziget, 53. o. (A tűzmester, tüzérmester feladata a lövegek és a lőszer rend
bentartása, a lőporőrlés és a tüzesszerszámkészítés volt. Szegő 1911. 261. o. ; Szendrei, 1888. 
94-95.0.) 

wa Egy nét alatt tehát egy mázsa lőpor őrlését tudták elvégezni ezzel a lőpormalommal. Ez 
hihető, hiszen Miethen szerint az egy zúzórúdból álló, az ún. ütő elve szerint működő kozák-ma
lommal („Kosackischer Pulver Stamff") két nap alatt 8 font lőport lehetett megőrölni. Ha fi
gyelembe vesszük, hogy malmunk 4 zúzórúdból állt, akkor 1 hétre ilyen kapacitás mellett 112 
fontot, azaz körülbelül l mázsát kapunk. Miethen, 1682. 62. o. Az ütő elvének részletes leírását 
Lambrecht adja. Lambrecht 45. o. 

m.) Teufel Erasmus királyi biztos a leggyakoribb vendégnek számított Szigeten. 1547-ben két
szer, 1548-ban egyszer járt a várban, s 1549 novemberében ő készítette el kommisszáriustársaival 
együtt a várnak azt a vizsgálati jegyzőkönyvét, amellyel Segéd Györgyöt „búcsúztatták". Teufel 
Alsó-Ausztriából, Gundersdorfíból származott, 1548. szeptember 12-én kapott I. Ferdinándtól 
magyar nemességet. 

Később kapitányi rangot szerzett, s őt bízták meg az 1552. évi török elleni akció vezetésével, 
amely során a palásti csatában fogságba esett. Konstantinápolyba vitték, s ott Istvánffy Miklós 
leírása szerint bőrzsákba varrva a tengerbe vetették. Királyi Sziget, 37. o. ; Németh, 1903. 101. o.; 
istvánffy, 1758. 204-206. o. ; címerét közli Siebmacher, IV. Bd. 15. Abt. 460. Taf. ,"'' Wall Konrád von Aurach már 1544. november 18-án magyarországi mustramesterként szere
pel, amikor Kollonich Szigfrid tanácsossal felveszi Bazin és Szentgyörgy várak inventáriumát 
(„Khuonrat wall von Aurach Musstermaister in Vnngern"). 1551—52-ben Erdélyben találjuk, s 
ennek okán a Fráter György meggyilkoltatása után lefolytatott tanúvallomások egyik fontos 
szereplője. 1554-ben szintén mustramesterként említik, sőt még 1559-ben is ezen tisztségében 
találjuk, amikor a szigetvári kapitány értesíti katonáinak a királyi biztos elleni felkeléséről. 
NRA. 617. t'asc. No. 16.; Barta, 1988. 89., 118. stb. o. ; Ben. Res. 1554. nov. 24.; Királyi Sziget, 240. o. 

'""' Fuchs Mátyás 1547-ben királyi hadi fizetőmesterként jár Szigeten. Ez év februárjában ugyan
is Salm Miklós királyi főkapitány egy bizonyos pénzösszeg átvételére Pétervárady Balázshoz, 
„perceptorj subsidij Hungáriáé" küldi („Mathiam Fux solucionis Regiae, Maiestatis Magistrum"). 
Ezt a tisztséget viseli még 1554-55-ben is, amikor egy alkalommal éppen a szigeti katonák fizeté
sére kap nyolcszáz forintot. Egy másik esetben pedig különféle fizetésekre, valamint saját szol
gálataira utalnak ki neki 28808 forintot. Ben. Res. 1547. febr. 27.; Hoffinanz Ung. Rote Nummer 
Fase. 3. 1552. der. 34. f.; uo. Rote Nummer Fase. 5. 1555 sine dato. 20. és 24. ff. m 1547-ben Zandevin Ákos Salm Miklós királyi főkapitány titkáraként szolgál. Salm Miklós 
„Generalis Capitaneus Regni Hungáriáé" ugyanis ez év február 27-én az előbbiekben említett 
Fuchs Mátyás királyi hadi fizetőmesterrel együtt őt is Pétervárady Balázshoz küldte („Achacium 
Zandeuin Secretarium nostrum"). Ben. Res. 1547. febr. 27. Inventáriumunk szerint pedig titkári 
teendőin kívül időnként mustraírnoki feladatokat is végzett. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

HK 
JPM 
LK 
MHH 

MOL 
Sz 
TT 

HTD. 73. 56.1. 

Soós Elemér, 

Lymbus. 1547. 

Lymbus. 1558. 

Fol. Lat. 1347. (1.) 

Fol. Lat. 1347. (2.) 

U. et C. 50. (24.) 

Fol. Lat. 1347. (3.) 

= Hadtörténelmi Közlemények 
= Janus Pannonius Múzeum, Pécs 
== Levéltári Közlemények 
= Monumenta Hungáriáé Historica 

Magyar Történeti Emlékek 
= Magyar Országos Levéltár 
= Századok 
== Történelmi Tár 

Levéltári források 
= Herman Ottó Múzeum Helytörténeti Dokumentá
ciója. Leltári szám: 73.56.1 Szendrei János kéziratai. I. 
k. Feljegyzések, levéltári kutatások, rajzok, kézirat
töredékek. 1900 körül. 26 db, 44 o. 
= Országos Széchényi Könyvtár. Kézirattár. Fol. Hung. 
3105./XX. k. 1—238. o. Soós Elemér kéziratos feljegy
zései Somogy vármegyéről. 
= MOL Magyar Kamara Archívuma. E.211. Lymbus. 
26. tétel. (93. csomó.) Szigetvár 1547. évi inventáriuma. 
= MOL Magyar Kamara Archívuma. E.211. Lymbus. 
26. tétel. (93. csomó.) Egervár 1558. évi inventáriuma. 
= MOL Magyar Kamara Archívuma. E.554. Városi és 
kamarai iratok. Fol. Lat. 1347. (26. csomó.) 176—183. 
fol. Szigetvár 1549. évi inventáriuma. 
= MOL Magyar Kamara Archívuma. E.554. Városi és 
kamarai iratok. Fol. Lat. 1347. (26. csomó.) 1—8. fol. 
Szigetvár 1551. évi inventáriuma. 
= MOL Magyar Kamara Archívuma. E.156. Urbaria 
et Conscriptiones. Fasc. 50. No. 24. (444. doboz.) 3—8. 
fol. Szigetvár 1553. évi inventáriuma. 
=MOL Magyar Kamara Archívuma. E.554. Városi és 
kamarai iratok. Fol. Lat. 1347. (26. csomó.) 176—183. 
fol. Szigetvár 1554. évi inventáriuma és a királyi biz
tosok javaslata. 
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Néhány iratot a következő levéltári egységekből 
használtam fel : 

Ben. Res. = M O L Magyar Kamarai Levéltár. E.21. Benignae 
resolutiones. 

Div. Instr. = MOL Magyar Kamara Archívuma. E.136. Diversae 
instructiones. 

NRA. = MOL Magyar Kamara Archívuma. E.148. Neo-re-
gestrata acta. 

Lymbus. = MOL Magyar Kamara Archívuma. E.211. Lymbus. 
Fol. Lat. = MOL Magyar Kamara Archívuma. E.554. Városi és 

kamarai iratok. 
P. 447. Lánczy. = MOL P. 447. Lánczy család levéltára. 
Hoffinanz Ung. = österreichisches Staatsarchiv, Wien, Finanz- und 

Hofkammerarhiv. Hofkammerarchiv. Hoffinanz Un
garn. 
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lectio Schwartzenbachiana. 
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== Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 
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= Csillag Ferenc: Magyar és török fegyverek a XVI. 
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rében. = Borsodi Könyvtári Krónika III. Miskolc, 1981., 
153—215. o. 
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BANKÜTI IMRE 

II. RÁKÓCZI FERENC UDVARI PALOTÁS EZREDÉNEK 
ANYAGI-SZERVEZETI HELYZETE 1706-BAN 

Szent-Iványi János ezereskapitány 1706. július 14-én Érsekújvárról részletes 
jelentést készített a fejedelemnek a palotás testőrző regiment anyagai, szer
vezeti és személyi helyzetéről és gondjairól. A felterjesztés készítője a Felső-, 
-Magyaroszágon töhb ágban virágzó szentiványi Szent-Iványi család zempléni 
ágából származott. Ketten játszottak jelenős szerepet a szabadságharc alatt: 
Szent-Iványi Mihály, a Zemplén megyei Rákóczi bdrtolkolk prefektusa, majd a 
megye alispánja, és testvére, Szent-Iványi János.1 

Nem volt képzett katona. 1703-^ban a Szepesi Kamara munkácsi provizora 
volt az elkobzott Rákóczi birtokokon, s a kuruc felkelők elől Ungvárba mene
kült. 1704. március 16-án, a vár átadásakor állott Rákóczi mellé, s mint többen 
mások is ebben az időben, Ungvár császári parancsnokától bizonyítványt ka
pott, hogy csak kényszerből állt a kurucok oldalára. Előbb Bercsényi Miklós 
adjutánsa, majd a fejedelem palotás ezredének colonellusa lett, 1707-től briga-
dérosi rangban. Az 1705. év végétől folyó reguláris hadszervezés keretében2 

részt vett a palotás ezred regularizálási munkáiban, s erről 1706. január 3-án 
tájékoztatta a fejedelmet.3 Az év őszén, Esztergom ostrománál megsebesült. 
Némely 'történész negatív véleménnyel van magatartásáról. Esze Tamás4 sze
rint Rákóczi bizalmába fogadta, de Szent-Iványi érdemtelennek bizonyult rá. 
1711-ben mint a Munkács várában lévő gyalogság parancsnoka, a kapituláció
kor „hűsége bizonyságául átszolgáltatta azokat a leveleket, amelyeket Rákóczi 
és Bercsényi a munkácsi kurucoknak írt." Lukinich Imre hasonlóan vélekedett: 
„Erősen visszatetsző a vár ostroma alatt tanúsított magatartása, s azon mód, 
amellyel magának az udvar kegyeit megnyerni törekedett."5 Szerintem inkább 
azért hibáztatható, hogy ő is azon főtisztek közé tartozott, akik Munkácsból 
1711 április-májusban olyan leveleket küldözgettek Rákóczinak, amelyek ked
vezőbb színben tüntették fel az őrség ellenálllási lehetőségét, amely akkor már 
alig mondható reálisnak.6 

Egyébként e levelek átadásának Munkács kapitulációjakor már nem volt je
lentősége, elégetésük legfeljebb forrásainkat szegényítette volna. 

Nem igazolódott be Ottlyk Györgynek, aki szívesen mondott bárkiről is 
rosszat, az az állítása sem, hogy Szent-Iványi a trenoséni ütközetben gyáván 
viselkedett volna. A csata végén ugyanis a palotás ezred bekerítésébe került 
s a császáriak felszólítására letette a fegyvert, a rác egységek azonban ezután 
legyilkolták az ezredet. Ottlyk György szerint Szent-Iványi János, felragadva 
az ezredzászlót, elmenekült s ez volt a kudarc oka. A csatát leíró Markó Árpád 
azonban Szent-Iványi ilyen magatartására nem talált bizonyítékot.7 

További pályája, mondhatni, azonos a szabadságharc számos középvezetőjé
nek életútjával. 1716-tól Zemplén megye alispánja, 1721. január 15-én III. Ká-

1 Változatos életrajzuk: Nagy Iván: Magyarország családai. X. Pest, 1863. 636., 640. o. 2 1705 végén Rákóczi gróf Forgách Simon tábornokot bízta meg 6 gyalogos és 4 lovas reguláris 
ezred felállításával. Archivum Rákóczianum. (Kiad.: Thaly Kálmán) X. Bp., 1889. 1-4. o. 

s Bánkúti Imre: Rákóczi hadserege 1703-1711. Bp., 1976. 177-178. o. 4 Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamodványai. Bp., 1955. 460. o. 5 Lukinich Imre: A szatmári béke története és okirattára. Bp., 1925. 547-548. o. 6 Bánkúti Imre: A szatmári béke. Bp., 1981. 157. o. 7 Markó Árpád: n . Rákóczi Ferenc a hadvezér. Bp., 1934. 342. o. 
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roly báróságra emelte, a királyi táibüia bírája, császári és királyi tanácsos és 
Bereg vármegye főispánja lett 1728-ban. 

Jelentése fontos forrás Rákóczi hadseregének szervezetére, mindennapi éle
tére, anyagi el látottságára, pénzügyi gondjaira. 

* 

Az i ra t jelezte: OL G.16. Rákóczi Szabadságharc Levéltára I. 2. d. Hát lapján: 
Szent-Iványi János projectunoa palotás regimentye felől. No. 505. 

Puncta resolutionem indilate efflagitantia.8 

1. Már ez hatodik holnap, hogy a tiszteknek az equilis portiókra,9 kivált akik Eger 
táján voltának, a többinek pedig negyedik holnapja egy pénzt sem adtak, s most is a ki
adott Regulámén tum és Tabella10 ellen; holott Generalis Forgács11 commendója12 

alatt lévő reguális hadaknak13 az illyetén fizetések kérdésben sem vétetődtek. Azon 
instálunk,14 légyen már eziránt finalis decisio,15 elménk függőben ne tartassék, amint 
fog Kegyelmes Urunk ő Nagysága parancsolni, ahoz tartyuk magunkat, csak scripto 
tenus per formám intimationis16 légyen, hogy mindenütt mindenkor számot adhassak 
véle. 

2. Az egész hadamnak már negyedik holnap, hogy nem fizettek, hol egy, hol 
más interveniált difficultés17 miatt. Kegyelmes Urunk hadamhoz mutatott kegyel
mességét alázatossággal vészem, azon instálok, expediáltassék a Tekintetes Can-
cellárián egy intimatorium per formám grationalis,18, hogy mindenkor annak, aki
nek szükséges, megmutathassam, s legyen a Tekintetes Commissariusságnak19 is 
intimatiója, hogy strásamestertűl fogvást usque ad gregarium inclusive20 minden 
portiót per florenos rhenenses quatuor21 fizessen; minthogy csak azokhoz mutatta 
kegyelmességét Urunkeő Nagysága, qui sunt cassae regiminis obnoxy,22 és azt á 
prima novemberis23 kell-é érteni, vagy csak az négy holnapi restantiát, hoc addito,24 

igaz dolog, nem szokot a Commissariusság fizetni eléb, hanem csak a megszolgált 
havakra. Minthogy pedig már ennek a felét is elértük, usque ad primam Augusti 
exolváltassék25 a regimentem, instálok, kirül is Urunk ő Nagysága resolutióját el
várom. 

3. Chyrurgiát institutáltam,26 Udvari Borbély János lészen az mesterek. Hat legényt, 
két inast tartok mellette, annak szekér, sátor és más szükséges requisitumok27 kíván
tatnak, akik is nagy kölcségében álnak a regimentnek. Nem kívánom, hogy többet 
fizessen a Commissariusság, hanem adja ki minden compániára borbélynak rendelt 
két portiót. Oeconomizálni28 és számot fog adni mindenkor a regiment, ha mindazon
által Kegyelmes Urunk illyen nagy közönséges jóban kíván segíteni bennünket vala-

8 Halaszthatatlanul sürgős döntést kívánó pontok. (l equilis portio: egy lovas katona napi ellátásának természetbeni adagja (emberi l iont hús, 
2 font kenyér, a lónak megfelelő zab és széna.) A tiszteknek rangjuk szerint ennek többszöröse 
járt. 1,1 Katonai szabályzat és Ellátási táblázat. 11 L. a 2. sz. jegyzetet. 12 parancsnoksága, vezénylete. 13 A kuruc hadsereg legértékesebb, nyugati, főleg császári mintára szervezett ezredei, Forgách 
Simon, Eszterházy Antal és ifj. Barkóczy Ferenc parancsnoksága alatt. Ide tartoztak a fejedelmi 
testőrző ezredek is. 14 kérvényezünk, 13 végleges rendelkezés 16 írásba foglalt utasítás formájában 17 közbejött akadály 18 küldettessék a Tekintetes Cancellárián egy rendelkezés kegyelmes parancs formájában, ,!l Hadbiztosságnak 211 őrmestertűi fogvást közlegényig bezárólag 21 minden ellátási adagot 4 rénes (német) forintjával 23 akik fizetnek az ezredpénztárba. L. a Resolutio 2. pontját. 23 november l-jétől 24 hozzátéve ehhez, 2:> augusztus 1-jéig fizettessék ki 26 Sebesülteket ellátó részleget állítottam fel, 27 felszerelési tárgyak 28 Gazdálkodni 
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mivel, nagy alázatossággal vészszük s kérjük is, a sokszor ígért regimentem számára 
mezei patikát két kisseb ládácskákkal pro commenderizatis29 készíttetni és azokat 
megtöltetni méltóztassék ő Nagysága, eddig a Commissariusság a rendelt portiókat 
difficultálta,30 és többet nem exolvált, csak a praemittált31 személyek portióit adta ki. 

4. A prófuntszekerekhez bonificáltatik32 minden compániának az béressek négy ora
lis portiója, igaz is, hogy az egész béreseket még actu33 ki nem állíthattam, de az 
Commissariusság nemcsak azoknak, akik még nincsenek, de azoknak is, akik ac-
tualiter megvadnak, portióinak exolutióját difficultállya, melly nehéz légyen pedig 
azoknak fogadások, nem szükséges declarálnom, ha nem bonificáltatnak, annyival 
is inkább satisfaciálhatok34 regulamentaliter kiadott Kegyelmes Urunk intentiójá-
nak.35 Kérem, legyen aziránt is mind a Commissariusságnak, mind pedig a regiment
nek külön intimatiója. 

5. Sokszor remonstráltam36 a szekereknek mivoltát, 2600 tallért percipiáltam az 
prófuntszekereknek felállítására, mely summában 24 vasas borított társzekeret, 114 
ökröt állítok illyen drágaságban is. De minthogy egészlen azon a pénzen fel nem 
állíthattam, kérem limitative37 minden szekérre resolváltassék a pénz, és az fellyülírt 
2600 talléron kívül resultans summája resolváltassék és assignáltassék,38 melyrül 
annak idejében ratiocinálni39 tartozom. 

6. Vadnak ollyanok is a regimentben, akik inhabilisek40 az szolgálatra, kiknek 
edgyik része az ellenség által tétettetett inhabilissé, némellyike pedig por, füst és 
szelek miatt fogyatkozott meg szemiben, azok a mundérungal bocsáttassanak-e el a 
regimentül, avagy anélkül, minthogy számadásában a tiszteknek munderungjok, ha 
anélkül bocsáttatnak el, várhattyák-é egyéb kegyelmességét ő Nagyságának. 

7. Várnánk sokszor ígért Kegyelmes Urunk posztó iránt való kegyelmességét, ada-
tódgyék ki azért a commissió, kitül várjuk és micsoda pretiumban.41 Emellet aláza-
tossan reménkednek a tisztek közönségessen Nagyságodnak, hogy az forgókat, pár
ducbőrre avagy farkasbőrre való gombokat, mellyeket kiosztatott ő Nagysága, el ne 
vétesse tőllök, hanem egyszer is, másszor is azoknak, akik még el nem estének és a 
regimentnél vadnak, fizetésekbül, úgy mint a karabélyos ezernek, defalcáltassék;42 ha 
pediglen ingyen való kegyelmességébül eő Nagysága meg akar ajándékozni bennün
ket, nagy alázatossággal vészszük, hívséges szolgálatunkal demereálni43 igyekezünk. 

8. Sok fegyver hijjával vagyon még az had, arrúl méltóztassék dispositiót tenni eő 
Nagysága, alázatossan instálunk. 

9. Ha az hátra maradott ökörnek megvételére való pénz resolváltatik, kérem ada-
tódgyék ki ollyan parancsolat, hogy azon tiszteknek, akiket arra deputálni fogok, 
praeemptiója44 lehessen; hasonlóképpen a szekerek is prae coeteris alys45 készíttes
senek el. 

10. Tekintetes Nemes Bereg Vármegyével hét compagniának per menses quinque 
húsbeli intertentiójáért46 alkudtam meg 1000 tallérokban; minthogy pedig annak 
megírásával47 tartozik a Tekintetes Commissariusság, legyen parancsolattya, con-
tentállya a Nemes Vármegyét az 500 tallérrul, az regimentre lészen regressusa.48 mely
nek medietássa49úgymint harmadfél száz tallér a munkácsi uradalomra esik. Könyör-

20 a valahová kivezényeltek részére 30 megakadályozta, 31 többet nem fizetett ki, csak a felsorolt 32 a hadtápszekerekhez jóváhagyatik 33 jelenleg 34 eleget tehetek — értelme szerint: nem tehetek eleget. 33 utasításának. 3" előterjesztettem 37 meghatározva 38 fennmaradt összege határoztassék meg és utalványoztassék, 39 számot adni 
''" alkalmatlanok 41 árban. 42 lerovattassék ; 43 kiérdemelni 44 elővételi joga 43 másokat megelőzve 46 hét századnak öt hónapra való húsbeli ellátásáért .. ' 47 így! Értelme szerint: megtérítésével •«'-48 visszkeresete - jogi kifejezés: harmadik személy, .ellenében, ennek kötelezése alapján ér

vényesített igény kártalanítás iránt. 49 fele 
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günk azért alázatossan Nagyságodnak, mind magunk s mind pedig a dominium Nagy
ságodé lévén, engedgye el Nagyságod a dominium részérül, vagyak oly bizodalommal, 
sőt assecuráltattam50 is, csak Nagyságod kegyelmessége j áruilyon hozzánk a Nemes 
Vármegye is maga részérül cassálni51 fogja az harmadfél száz tallért. 

11. Jóllehet a regimentem in toto extendáltatik52 2000 emberre, mindazonáltal 
a mindennapi recrútázástúl nem desistálok;53 énnékem pedig miólta a regimentnél 
vagyok, egy pénzt sem adtak az recrutákra, mennyit recrútáztattam pedig, meg-
mutattyák, egy pénzt sem adtak az recrutákra, mennyit recrútáztattam pedig, meg-
minekelőtte szükségem lenne rá. Kérem, resolváltassék valamely recrutázásra 
való pénz, kirül annak idejében számot adok. 

12. Ha valamely dolog iránt a Tekintetes Commissariusság a regiment részérül 
vagyon, vagy lészen valamely intimatioja, pro exemplo:56 alimentatiójárul,57 fizeté
sérül és egyébrül, hogy a regimentnek is intimáltassék ex Cancellaria,58 instálok; 
mert aszerént dirigálhattya maga dolgait a regiment, és az írásbeli intimátiókkal 
számot adhat akármikor, akárki előtt. 

13. A megsententiázott59 rabok dolga resolváltassék, magok is azt kívánván. 
14. Az aggregatus60 tisztek felől méltóztassék Nagyságod valami bizonyost resol-

válni, azok Kenyheczi hadában lévén, a regiment reducáltatván, ők is reformáltattak, 
de eddig szolgálatot tettek, in toto lész-e fizetések, vagy csak is medietate.61 

15. Akarnám, ha lehetne minden companiában 10, vagyis 20 stuttzos62 legényem, 
azzal nagy kárt tehetnénk az ellenség tiszteiben; azt sem bánnám, minden compa
niában lenne egy kétkerekű seregbontónk,63 nagy hasznot tennénk, ha Nagyságodnak 
tetteik, más rendbéli pulhákos, harmadik tessinkás, negyedik muskatélyos és flintás 
lészen.64 

Alázatossan könyörgök, a praemittált punctumok scripto tenus resolváltassanak. 
Porrecta in castris Érsek Újvár positis die 14. July Anno 1706. 

Per me Joannem Szent-Iványi colonellum m. p.65 

Resolution 

Ad primum. Az reguláris hadakban lévő tisztek equilis portióinak minden regula-
mentumok szerint a téli havakra minthogy fele szokott in natura megadatni, fele 
penig in pecunia67 megfizetetni, ezen modalitás observáltatik ezen palotás testőrző 
hadaink közt levő tiszt híveink equilis portióinak megadatásában is. 

Ad secundum. Az negyedik forintnak minden portióbúl való detractiója nem á l raa 

Novemberis Anni proxime praeteriti 1705. hanem á prima May Anni num labentis68 

50 biztosíttattam r'' elengedni 52 összességében számláltatik 53 az újoncozástól nem állok el 54 az ezred létszámát kimutató jegyzékek. 55 előzetesen 56 például: 57 ellátásáról 58 tájékoztassák a Cancelláriáról 59 elítélt M Az ezred kötelékében szolgáló, de szervezetébe nem tartozó tiszt. Rendszerint a császáriak 
által elfoglalt területről menekültek voltak, vagy feloszlott ezredekből kerültek ki. Itt más esetről 
volt szó. A reductio, vagyis a töredék ezredek összevonása folyamán Kenyheczi János ezredéből 
kikerült tisztek kerültek oda. A reductio célja a töredék ezredek összevonása, hogy az ezredek 
létszáma lehetőleg egyforma legyen, továbbá az ezredek toborzó körzetének szabályozása volt. 61 vagyis hogy egész, vagy fél fizetést kapjanak-e? 65 Stuc = kisebbfajta, rövid puska, vontcsövű, amelynek nagyobb volt a találati pontossága. 63 Seregbontó v. orgonalöveg = kerekes járműre egymás mellé sorban szerelt puskacsövek, 
esetleg egymás fölött több sorban. Tulajdonképpen a golyószóró őse. Gyalogság, lovasság ellen 
használták. M A felsorolt puskatípusok: pulhák, polhák = lengyel eredetű, hosszú csövű puska; tessinka, 
tersényi, tersini = általában vontcsövű, kiskaliberű. Neve után ítélve sziléziai eredetű és gyárt
mányú volt; muskéta = nehéz puska, lövésnél a földbe szúrt kétágú villára támasztották; 
flinta = francia eredetű, kovás zárszerkezetű puska. A Rákóczi szabadságharc alatt válik ál
talánossá, a gyalogság modern lőfegyvere, már gyakran szuronnyal kombinálva. 85 Kiadatott az érsekújvári táborban az 1706. év júliusának 14. napján. Általam, Szent-Iványi 
János ezredes s. k. 

66 Határozat. (Az eredetiben a beadvány egyes pontjai mellé írva.) 67 vagyis fele természetiekben, fele készpénzben 68 levonása nem az elmúlt 1705. év november l-jétől, hanem a mostani folyó év május l-jétől 
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értettessék, mellyet az Commissariatusság e szerint tartozik observálni az strásames-
tertül fogva az gregariusig, mellyre nézve inito eatenus computu ante primam MayÜU 

lehető restantiái az regimentnek az elébbeni fizetésnek módgya szerint, azontúl 
pedig ad primam Augusti detractionis modalitate uti praemissum esset observatu 
exolváltassék,70 kihez magát ennekutánna is szabja az Commissariatusság, úgy mo
derálván az fizetésnek kiadását, hogy az elmúlt havakra mindenkor az következendő
nek elein contentaltossonak, tartván ezen resolutiónkat universalis parancsolattyá-
nak. 

Ad tertium. Az udvari commissariusnak megparancsoltatik, hogy mivel ezen regi
mentünk közt erigált chirurgia felette szükséges, hogy az borbélyok jobban subsis-
tállyanak, az két-két portiót minden compániában lévő borbélynak külön-külön 
fizesse meg. Az egész chirurgia pedig, hogy annál inkább megtarthassék, és iránta 
fogyatkozás ne légyen, úgy az mezei patika71 is elkészítethessék, pro sua dexteritate 
oeconomizállyon72 Colonellus Hívünk annak mind továb való erectiója, s mind con-
servatiója iránt. Ugy értessék pedig ezen chirurgiával való usus, hogy mivel praecise71 

azoknak adattatnak ingyen az kívánt orvosságok, s úgy hasonlóképpen az borbélyok 
is azokat fogják ingyen gyógyítani, az kiknek portiójokbúl áll és conserváltatik az 
regiment cassája,7/' és consequenter7"' ezen patika és chirurgia conservatiója is, az 
több tiszteknek pénzbeli fizetés nélkül nem adattatik szabadság azzal való élésre. 

Ad quartum. Vagyon már ezen kívánság iránt parancsolat, hogy az béresek mind 
szaporítassonak, s mind penig fizetések, mint az gregariusoknak, az szerint adattas
sák ki. 

Ad quintum. Az mustra commissariusnak megparancsoltatik, hogy nemcsak meg-
visgállya, mennyi ökröket és szekereket állított eddig ezen regementünk számára, 
hanem az marhákat meg is bélyegeztesse, ennekutánna penig minden szekér felállí
tását 200 rhényes forintyával adjustállya.70 

Ad sextum. Az inhabilissek, hogy disconsolate77 hűséges szolgálattyokért ne marad-
gyanak, az midőn az regimentből öbsitoztatnak, az ómundér hagyattassék nállok, az 
új pedig az recruták számára tartassék, és valakiknek az szemekben, vagy tagjokban 
megfogyatkozottak közöl kedvek lészen, hogy kegyelmességünkből odahaza csendes
ségben tápláltassanak, Patakon és Munkácson az megfogyatkozott erejű Vitézlő 
Rend tartására erigálandó ispitályokban accomodaltatni78 fognak, az holott rendes 
praebendájok70 s ruházattyok meg fog járni. 

Ad septimum. Lévén az posztónak ide szállíttatása véget Tekintetes Nagyságos 
Hellenbach János Administratorunknak parancsolattya, az midőn azok elhozattat-
nak, illendő képpen limitált pretiumon megvehetik tiszt híveink az kívánt posztókat 
magoknak. Az mi az ezüstbűi csinált mívet illeti, hellyesnek találtatik, hogy mivel 
azok nem kinek-kinek maga lucrumára,80 hanem az regiment ékeségére készíttettek, 
és azon végre osztatni szoktanak is ki az tiszteknek, valaki tisztit resignállya,81 azon 
alkalmatossággal ezen punctumban specificált munkákat is adgya Colonellusunk 
kezéhez, refundáltatván8- számára azon pénzt, amennyiben az olly tisztnek assignál-
tatott vala. 

Ad octavum. Tugyuk, hogy mindenek felett leginkább fegyver lévén szükségessebb 
az hadak számára, teszünk arrúl oly dispositiót annak idejében, hogy až iránt nem 
lészen fogyatkozások. 

«9 vagyis úgy, hogy az elszámolás összeállításakor a május l-je előtti 70 augusztus 1-jéig a levonás előzőleg meghatározott módjának figyelembe vételével fizettessék, 71 L. a 29. sz. jegyzetet. 72 találékonysággal gazdálkodjon 73 egyátalján 
M L. a határozat 2. pontjában említett, levonásra kerülő negyedik forinttal kapcsolatos 

rendelkezést. 
'•'•> következésképp 

• 7" egészítse ki 77 ellátás nélkül 78 elhelyeztetni 79 napi élelmezésük 80 fényűzésére, 81 elhagyja, leteszi 
M visszatérítvén 
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Ad nonum. Bízattatik ezen dolog Tekintetes Nemzetes Vay Ádám Udvari Marschal 
és Senator Uri Hívünkre, eő Kegyelmét urgeállya83 az iránt Colonellus Hívünk. 

Ad decimum. Fizetések 4 forintyával exováltatván, az illy közönséges szükségekre 
lett administratumok árát juxta modum in regulamento expressatum84 fizettese meg 
Colonellusunk az regiment cassájábúl. 

Ad undecimum. Amennyi pénz eddig az recrutázásra assignáltatott, arrul Colo
nellusunk vessen számot a Commissariussal elsőben, és a tisztek is, mennyi pénzen 
hány személyt recrutáztanak, remonstrállyák, annak utána leszen determinatio az 
recrutázásra adattatandó pénz felül. 

Ad duodecimum. Meg vagyon parancsolva Udvari Cancellarianknak, hogy valami
kor a regiment dolgában parancsolatunk expediáltatik az Commissariatusra, circa 
administrationem administrandorum pro directione85 külgye meg azon disposition-
kat Colonellusunknak. 

Ad decimum tertium. Hosszas ideig való szenvedésekkel megelégedvén, per virgas86 

bocsáttassanak el. 
Ad decimum quartum. Az aggregatus tisztek felől penig resolváltatik, hogy vala

mint rendeltetett fizetések azon rendbéli mezei tiszteknek az regimentben, a szerint 
exolváltassanak holnaponként. 

Ad decimum quintum. Egy compániában 10 stuttzos legényeket tartani elégséges
nek ítélvén, accomodállya magát ahoz Colonellsunk. Seregbontó helyett pedig alkal-
matossabb szakállosokat87 tartani, de az tesinkára(ígví) semmi szükségét nem láty-
tyuk.88 

* 

Mi lett a sorsa a beadványnak és a fejedelmi ha tároza tnak? Az 1706. év 
a szabadságharc nehéz, sok gonddal teli esztendeje volt. Gazdasági téren súlyos 
problémákat okozott az infláció, a rézpénz gyors elértéktelenedése; a francia 
király ki tért a felkelőkkel való nemzetközileg is elismert szerződéskötés elől; 
a nagyszombati béketárgyalásokat a felkelés vezetői szakították meg, helyze
tüket minden szempontból túlér tékelve; Rákóczinak az év őszén néhány hé t re 
ugyan sikerült bir tokba vennie Esztergom várát , de néhány hét múlva már el 
is vesztet te ; Rabut in pedig, Erdélyből kivonulva, hadaival végigjárta a fél 
országot, ostrom alá vet te Kassát , feldúlta a Hegyalját és Debrecent. Ezek a 
felkelés vereségének előjelei voltak. így nem csoda, hogy amikor 1706. október 
28-án Szent-Iványi János levéllel fordult a fejedelemhez,89 szinte ugyanazon 
problémákat ismétli meg, mint pár hónappal előbbi beadványában. 

Nagyméltósságú Fejedelem, érdemem felet való Jó Kegyelmes Uram. 
Én már Isten kegyeimébűi mankókra vettem magamot, az házban járhatok is, de 

az golyóbist semmiképen ki nem vehették.'M Itten Kegyelmes Uram, az rézpénznek, 
tiszteknek91 nagy lágysága és talán interessentiája92 miatt is olly böcstelensége va
gyon, nemhogy egyebet, de szénát, abrakot seőt kenyeret sem vehetni rajta: én azért 

":1 sürgesse 
"'• a hadiszabályzatban lefektetett előírás szerint S5 az intézendők intézésekor tudomásul vétel céljából eligazításképpen s(i megpálcázás után 87 szakállas = hosszú, nehéz várpuska, a visszapattanás megakadályozására csövükön kampó, 

vasszakáll volt, mellyel a csövet meg lehetett támasztani. 
^ Thaly Kálmán Szent-Iványi János beadványából és a resolutiókból mintegy 20-25 sort 

idéz, ill. ismertet: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás 
történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) Történelmi Tár, 1882. 557. o. 
A vonatkozó rész azonban csak a posztókra, a forgókra és fegyverekre vonatkozik. 8a Jelezte: OL G. 19. Rákóczi Szabadságharc Levéltára II. 2. e/A. !,u Esztergom ostromakor szerzett sebesülést. 

'•>.' Ti. a vármegyi tiszteknek. 93 érdeke 
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urgeáltam az Nemes Vármegyét, minthogy az több essentiale requisitumok93 közöt, 
ennek az felvött ügynek folytatásában ez is az egyike, omnia quae sunt venalia réz
pénzen adgyák juxta limitationem Comitatensem,94 noha abban is vagyon fogyat
kozás nagy (mert sem az bort, sem az életet, búzát, zabbot, gabonát, szénát nem 
limitálták). Haraszti Imre Harmincados Uram által refractarios mechanicos et 
opiffices95 tömlöcbe hányattam. Egy fulminatorium96 parancsolatot ezekre az Nemes 
Vármegyékre és Harmincadosokra nem ártana expediálni, úgy látom, ezek nem 
sokat gondolnak az publicummal, csak az eő erszények telhessen és eők megmarad
hassanak. Bort én örömest venném, de ami az cassában volt, minthogy az Commissa-
riatussag pénzt nem adat, feles restantiám lévén, ex Cassa contentáltam az hadamot 
ad 1. Octobris.97 U j Barsnál98 resol válta vala kegyeimessen Nagyságod, hogy egy 
pátenst fog adni Nagyságod pro praeemptione vinorum et pro rubra moneta quin-
dem," az Tekintetes Cancellárián nem expediáltatot, hanem csak Szent-Iványi Mi
hály Praefectus Uramnak szóló intimatorium. Kérem azért, egy universale paran
csolatot méltóztassék Nagyságod expediáltatni, hogy expediálván tiszteimet, pro 
reliquis100 lehessen praeemptiom rézpénzen, máskínt nem tudom, hogy hogy lehessen 
megmundirungoznom az hadamot. Az sidóság Lengyel Országbul jün, itten fejérpén
zen adgya mindenét, mégis rézpénzen vásárol mindent, én alázatossan insinualom101 

Nagyságodnak, ha panasz megyén is reám, rézpénzen veszem meg tûlek az posztót 
limitatiók szerént, az bort és marhát is hasonlóképen, et hoc non pro proprio, sed 
servis Domini et Patriae.102 

Emellet alázatossan kérem Nagyságodat, tudván azt, melly nagy kárával légyen az 
regimentem, recrutáznom köll; vagyon itten sok ollyan Kegyelmes Uram, aki eleintén 
Nagyságod kegyelmes Edictumi és parancsolati ellen, nem az Haza szeretetéért, 
hanem csak az praedáért fegyvert fogót, udvarházakat, templomokat felvert és sok 
marhákot hajtőt, és más károkat tött vala, már most csak hever s megtelvén az 
praedával, megvonták magokat, seőt még az földesurok, vagy akiknek hatok megí 
megvonták magokat, protegályák, nem szólok sem munkácsi, sem ungvári dominiu-
mokrul (ott is találkozik ollyan), de lévén actu is az Nagyságod jószágibul egynéhány 
ezer ember fegyverben, fogyasztani nem kívánom. Hat (így!) szedhessem feli az 
ollyanokot, alkalmasint becsinálván az rést, adgyon Nagyságod egy ollyan pátenst, 
azoknak az nevei lajstrom szerint Haraszti Imre Harmincados Uramnál megvadnak, 
ha fogja Nagyságod parancsolattyát venni, mellyre kérem alázatossan, azt mondgya, 
ki fogja adni: jóllehet az recrutázást sem mulatom el. Mihent jobban leszek, azonnal 
megyek az regimenthez. Sok szököt haza az regimentül, azokot expediálom s bün
tetlenül nem hagyom. 

Nagyságod kegyelmeségét várván, úgy továb is magamot abban ajánlván, maradok 
Nagyságodnak alázatos engedelmes szolgája s igaz híve 

Szent-Iványi János m. p. 
Ung103 28. Octobris 1706. 

Annyi mindenesetre e két iratból is kiderült , hogy a Szent-Iványi János 
által beterjesztett gondokat nem sikerült megoldani, a kuruc hadsereg anyagi, 
ellátási és szervezeti problémái fennmaradtak . 

9:1 nélkülözhetetlen eszközök 
•>'• minden élelmiszert a megyei árszabás szerint adgyák rézpénzen, 9"' a limitáeióval szembeszegülő iparosokat és mestereket 1)11 dörgedelmes 97 az ezredpénztárból fizettem ki a hadat október 1-jéig 
*' Ujbars, Bars vármegyében: ma Nový Tekov, Szlovák Köztársaság. m borok elővételi jogára éspedig rézpénzen — t. i. a borokért tudott az ezred külföldről posz> 

tót szerezni. 100 a továbbiakban 1111 jelentem 102 nem saját hasznomra, hanem Nagyságod és a Haza szolgálatára. 
loa ungvárt ekkor gyakran így nevezték. 
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FARKAS GYÖNGYI 

RITTINGER RUDOLF VISSZAEMLÉKEZÉSE 
AZ I. VILAGHABORÜRA ÉS AZ OROSZ HADIFOGSÁGRA 

Rittinger Rudolf joghallgató volt Budapesten. Egyéves önkéntesi katonai 
szolgálatát a cs. és kir. 6. vártüzér ezred budapesti osztályánál töltötte. Később 
Bács-Bodrog vármegye főispáni titkári hivatalában dolgozott. A háború kitö
rése után rögtön megkapta behívóját budapesti ütegéhez, amelyet hamarosan 
Przemyslbe irányítottak. 1915 május elején, a vár eleste után orosz hadifog
ságba került. 

Visszaemlékezését eredeti feljegyzései alapján készítette. Ezeket egy erre a 
célra készített bőrzacskóban, a csizmája szárába bevarrva hordta magával, 
hogy a motozásoknál ne találják meg. 

A Hadtörténelmi Levéltárban található visszaemlékezése három részből áll: az 
elsőben Przemysl ostromát írja le, a második részben orosz fogságának emlé
keit veti papírra, a harmadik rész különböző tárgyi emlékek gyűjteménye, 
ebből az időszakból. 

A przemysli eseményeket a történetírás részletesen feldolgozta, ezért itt csak 
néhány adatot szeretnék kiemelni emlékeztetőként. Przemysl vára a Monarchia 
egyik helyőrsége volt Galíciában. Az osztrák—magyar hadsereg főparancs
noksága 1914. augusztus 18-án érkezett a várba, ahová a főhadiszállást telepí
teni szándékoztak. A vár azonban még nem állt készen a harcra. A várparancs
nokság több rendeletével igyekezett azt biztonságossá tenni. A mellvédeket 
homokzsákokkal erősítették meg, a munkásosztagokat is felfegyverezték és 
lőkiképzést kaptak. A cs. és kir. Hadseregparancsnokság szeptember 3-án 
engedélyezte az övvonalban és a közvetlen közelben fekvő falvak lerombolását. 
A lakosokat a városba telepítették, de két problémával nem számoltak. Az 
egyik, hogy az ellenség tisztjei az osztrák—magyar hadsereg egyenruhájába 
öltözve, a sok menekülővel együtt beszivárogtak a várba, ahol felderítést vé
geztek. (Várparancsnokság op. nr. 37/5.) A másik, hogy a megnövekedett 
számú polgári lakosság élelmiszerellátásáról egyáltalán nem gondoskodtak. 

Lemberg eleste (szeptember 11.) után a Przemysl környékén levő vala
mennyi előretolt egységet visszavonták a várba. Szeptember 22-től az orosz 
csapatok a várat körülzárták. A várvédők ezután kirohanásokkal igyekeztek 
az ellenséget nyugtalanítani, tágítani az egyre szoruló gyűrűt, megkönnyíteni 
nyugat felől a felmentő hadsereg előretörését. Az orosz hadvezetés a várat 
nagyerejű rohammal igyekezett rövid idő alatt elfoglalni, mivel híreket kapott 
a központi hatalmak csapatainak a vár felmentésére irányuló támadó had
műveleteiről. A támadást a délkeleti és keleti oldalon tervezték, ahol több 
fontos pontot elmulasztottak megszállni a várvédő csapatok. Az október 7-i 
támadás azonban meghiúsult, az orosz csapatok nagy veszteségeket szenved
tek és a cs. és kir. 3. hadsereg a várat felszabadította. Lemberg visszafoglalá
sának kudarca után a hadsereg kénytelen volt ismét visszavonulni, és a magára 
hagyott várat az ellenség újból körülzárta (november 8.). Az orosz hadsereg
parancsnokság ekkor a vár gyors elfoglalása helyett a védők kiéheztetése mel
lett döntött. November 19-én érték a várat az első orosz repülőbombák, amely-
lyel szemben a védőrség tehetetlen volt. A december 10-i kitörés során az 
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előretörő m. kir. 7. és 8. honvéd gyalogezredek katonái , az együt tműködés 
h iánya miat t , saját tüzérségük előkészítő tüzébe kerültek. 1915 februárjától 
m á r az egész város, beleértve a csapatokat is, éhezett . A hadseregfőparancs-
nokság márc ius 16-i op. 8080. számú rádiótávira ta ér tesí tet te à várparancs
nokot, hogy a felmentő t ámadás elakadt, és parancsot adot t : a védők Sambor 
i rányában törjék át maguka t a hadsereghez. Erre azonban a teljesen kiéhezett 
és legyengült várőrség már nem volt képes. Przemysl 1915. március 22-n ka
pitulált . 

E M L É K I R A T A I M 

az 
1914—1918. évi 

VILÁGHÁBORÚRÓL ÉS OROSZ HADIFOGSÁGRÓL 

I. rész 

P R Z E M Y S L 

1. A háború kitörése, bevonulás. 
Bács Bodrogh vármegyénél teljesítettem 1914. év júliusában szolgálatot, midőn a 

háború kitört. Közvetlenül e mozgalmas napok előtt Skultéty alispán áthelyezett a 
főispáni titkári hivatalból az alispáni hivatalba, mivel az ott szolgálatot teljesítő és 
beteget jelentett Jeisel Henrik tb. főjegyző a katonai ügyeket nem volt képes ellátni. 
Alig tanulmányoztam át azonban úgy nagyjából a mozgósítási iratokat, s alig hogy 
belemelegedtem azokba, a háború máris kitört és én 1914. július hó 29-én délelőtt 
már meg is kaptam a Budapesten székelő 6. számú vártüzérezredhez a névre szóló 
behívómat. Mit volt tennem, sebtiben átadtam hivatalomat, összeszedtem cókmo-
komat és még aznap este vonaton elutaztam Szabadkára. 

Odáig bizony még első osztályon utazhattam, de bezzeg Szabadkára érve, beállott 
a mozgósítás első napjának éjfélje, amikor is beszüntették a személyforgalmat és 
igy onnan már csak hadi vonattal folytathattam utamat. így kerültem már az első 
két órában a piros bársony ülésről a szalma ágyasig, amelyen szemeimet be nem 
hunyva, ugy reggel 6 óra felé megérkeztem Budapest-Józsefvárosi pályaudvarra. 
Innen villanyoson kimentem a Laudon laktanyába,1 ahol zászlóaljam feküdt, s ott 
azonnal jelentkeztem az ezredtörzs irodájában. Még délelőtt megvizsgált az orvos, 
egészségesnek talált, délután a kaszárnya padlásán felszereltek régi, de elég jó álla
potban levő vártüzér ruhával, estefelé a tisztek átvették és értékelték a raktárakba 
beadott civil ruháinkat és koffereinket, este pedig már ment a terefere a kantinok-
ban és latolgattuk a holnap eshetőségeit. 

Bevonulás, elutazás Zomborról, megérkezés Budapestre. Szivem csak ugy sajgott. 
a fájdalomtól, hiszen még két hónapja esküdtem meg az én szeretett feleségemmel, 
alig egy hónapja hogy haza jöttünk a kék Adriáról, ahol a mézesheteket töltöttük, s 
máris ott kellett hagynom a boldogságomat és eleget kellett tennem a haza hívásának. 
Most hogy ugy a távolból látom az eseményeket, ugy érzem, hogy két kő között 
morzsolódott a lelkem: fájt otthagynom szeretteimet, sajgott a lelkem ifjú feleségem 
és szeretett édesanyám után, de valami titkos ösztön hajtott a még soha nem látott 
után, valami ugy ösztökélt a bizonytalan felé. Most már tisztán tudom, hogy elő-
érzeteim nem csaltak: eleve éreztem a bevonulás első napjától kezdve, hogy hosszú
hosszú ideig nem lesz alkalmam látni szeretteimet, nem fogom érezni az otthon 
meleg tüzét és hogy sok mindennek kell majd elkövetkeznie, míg ismét visszakerül
hetek ahhoz a ponthoz, ahonnan elindultam... 

1 Laudon lovassági laktanya: IX. Timót u. 3. 
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2. Útban Przemysl felé. 
Július 30-án a Laudon laktanyából a már kész menetzászlóalj átvonult a Kőbá

nyán, Pongrátz út 19. szám alatt fekvő községi elemi iskola helyiségébe, s további 
parancsig itt táboroztunk. Az átvonulás nem ment oly simán. 58 kilós teher a vál
lamon, szorított a katonamundér, de még az elakadt ágyúkat is ki kellett emelnünk 
a homokból. Bizony itt már megesett velünk az, hogy a 6 ló által vontatott ágyúkat 
16 embernek kellett a homokból kézierővel kiemelnie, ami persze nem ment egész 
simán és minden káromkodás nélkül. Már itt észlelhető volt a rangfokozat hiányának 
nagy hátránya és altisztjeink basáskodása, ami a jövőt illetőleg nem igen volt ke
csegtető. 

Ügy ahogy elhelyezkedtünk az iskolában. Itt egészen összebarátkoztam Dományi 
tűzmesterrel és igyekeztem őt barátságomban tartani, hogy azután később hasznát 
vehessem. Július 31-én éjjel már telefonista szolgálatot tartottam, s ebbeli minősé
gemben jutott tudomásomra, hogy az éjjel már ki is ragasztották az általános moz
gósítást elrendelő parancsot. Ugyanaznap a délelőtti gyakorlatnál egy ormótlan 
vasrúd esett a lábamra, de maródi visiten2 az orvos úgy kidobott, hogy lábam alig 
érte a földet. De az a hasznom még is lett belőle hogy beosztottak telefonistának... 

Augusztus hó 2-án ágyúinkat és a muníciót a Józsefvárosi p. u. bewaggoniroztuk 
és útra készen állva vártuk az indulásra a parancsot. 3-án a Laudon laktanya mel
letti gyakorlótéren felesküszünk „császárra és királyra", még ma is jól emlékszem a 
tábori pap szép beszédére és az esküt követő kardrántásra, mikor az augusztusi nap 
teljes fényében reá vetette sugarát a sokszáz kardra és sok napbarnította magyar 
arcra. Már este hallottuk tisztjeinktől, hogy valószínűleg Przemyslbe visznek ben
nünket, de ott nem sokáig fogunk maradni, mert Warsó ostromára vagyunk kijelölve. 

Ugyaneznap megjött az én kis feleségem és itt tartózkodott 7-ig Kőbányán. Így 
majdnem minden szabad időmet vele töltöttem s bizony még éjszakánként is ki
szöktem a kerítésen át a hotelbe, csakhogy vele lehessek. . . 

Közben bekerültem a század irodába, s ott dolgoztam. Kapitányom: Ludwig Neuber 
nem igen szívesen látott ott, de Dományi tűzmester ismerve a katonai iroda minden 
fortélyát, mégis csak megtűretett vele engem is. Augusztus hó 7-én este jött meg a 
parancs, hogy 11-én indul a zászlóalj, de hogy hová, az a parancsban nem volt meg
jelölve. Általános találgatás: végeredményben úgy döntöttünk, hogy egy vártüzér
zászlóalj nem mehet máshova, mint Przemyslbe. Augusztus hó 9-én még egy jó 
napot csinálunk magunknak, bemehettünk a „városba" s ezen szabadságot arra 
használtuk fel, hogy jól megfürödtünk a „Hungária" fürdőben, utána pedig az isko
lával szomszédos vendéglőben alaposan megvacsoráztunk és besöröztünk. Ez volt 
az utolsó pesti szórakozás, s bizony sok idő mullott el, mig újra élvezhettük a polgári 
élet és nyugalmas idők arany szabadságát. 

Végre augusztus hó 11-én reggel tényleg elindultunk. A már készen álló szerel
vénybe még így is egész délelőtt tartott a bewaggonirozás, a legénység és a tisztek 
elhelyezkedése, a konyhák felállítása, az élelmezési waggonok megtömése, s ami a 
fő, a pályaudvarra kitódult rokonok és ismerősöktől való elbúcsúzkodás. Nehezen is 
gördült ki az a szerelvény, amely minket 6-os vártüzéreket szállított, s amelyet oly 
sok keserű sírás és csók között mi is alig akartunk viszontlátni. 

óriási volt a hőség. Nyitott marhawaggonok a legénység részére, három személy
kocsi a tiszteknek. A legénység az ajtókban szorult össze, hegyin-hátán egymásnak. 
Emlékszem, nem is mentünk messzire, már is megindult az italozás és nótázás, már 
is elfelejtettük szeretteinket és latolgattuk a háború eshetőségeit. így érkeztünk el 
7 órára Hatvanba, reggel pedig Kassára. Az éjszakát a század irodának kinevezett 
waggonban töltöttem, szalámi rudakkal megtömött zsák volt a fejpárnám és rizzsel 
teli zsák a matracom. Takaró persze nem kellett, hisz oly kellemes nyári éjszaka 
volt, hogy nyitott ajtónál tereferéltünk. Kassán az étteremben megreggeliztem dr. 
Erdélyi Imre barátommal, majd délfelé Eperjesre érve, szomorúan állapítottam meg, 
hogy nagyanyám nincs künn a pályaudvaron, pedig Kassáról is táviratoztam neki. 
Mint évek múlva kisült, szegényke nem mert az állomásra kijönni, mert félt a 
katonáktól. Jól is tette szegénykém... 

J betegvizsgálat 
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Eperjes és Orló állomás között délután egy kis méhecske megszúrta bal tenyere
met, ami igen heves fájdalmat okozott. Délután 4.58 perckor átléptük a magyar 
határt. Midőn vonatunk átgördült a Dunajecz hídján, Müller főtűzmester éppen egy 
szomorú magyar dalt intonált, s bizony könnyezve néztünk vissza a folyó másik 
partjáról a magyar földre. Gondolataim elkalandoztak az én szeretett feleségemhez 
és édesanyámhoz és ismét erőt vett rajtam az az érzés, hogy de sokára is fogom ismét 
láthatni őket. Könnyeztünk Müllerrel együtt, de nem fordítottuk meg fejünket, ne
hogy lássák a többiek elérzékenyülésünket. Szégyen lett volna ez még akkoriban.. . 

Augusztus hó 12-én este 9 órakor érkeztünk meg Neu-Sandecz állomására, ahol a 
kivonult lengyelek igen nagy lelkesedéssel fogadtak bennünket. De ez volt aztán az 
utolsó lelkes fogadtatás is, mert innen kezdve, már csak üres állomások és katonai 
szervek fogadtak bennünket. 13-án délben Nowy-Saczban ebédeltünk, majd egy 
elég kellemetlenül eltöltött éjszaka után 14-én pénteken reggel, porban és piszokban 
megérkeztünk Przemysl várának egyik külső állomására. Parancsnokunk azonnal 
jelentkezik a zárt .borítékkal az állásparancsnokságnál, ahol azon utasítást kaptuk, 
hogy a zászlóalj helyezkedjék el egy, a Szán partján álló istállóba mindaddig, míg 
újabb parancs nem érkezik. Tehát itt a Szán partján kezdődött meg számomra a 
világháború. Przemysl volt az első megálló. Ügy volt, hogy innen megyünk tovább 

•nehéz mozsarainkkal és ágyúinkkal Ivangorod, Luck és a többi orosz vár ostromára. 
Dehogy — bevételére. Másképpen nem is lehetett. Przemysl csak pihenőhely. S örök 
pihenő, temető lett legtöbbünk számára. 

3. Przemyslben. 
Három nappal és három éjjel tartott az ut Przemyslig. A mozgósítási terv szerint 

csütörtök estére kellett volna a várba lennünk, a gyengén kiépített galíciai vasut
vonalak azonban sehogy sem birták a felvonuló katonaság lázas tempójú szállítását, 
minden megrekedt, minden összetorlódott, s igy is 12 órás késéssel érkeztünk meg 
első rendeltetési helyünkre. Waggonhiány is mutatkozott már a vonalon, s a torló
dások és megrekedések miatt egyik felvonuló vonat késett a másik miatt. 

A Szán partján kijelölt istálló nem egy használhatatlan istállóépület, hanem mint 
a napiparancs mondotta „egy egészséges illatú" lóistálló volt. A legénység fele még 
ebben az istállóban sem fért be, a másik fele a szabadban táborozott le, egyik része 
sátrakban, a másik pedig Isten szabad ege alá. A 6.-ik század bekerült az istállóba, 
tehát szerencsés volt. A büszke Kaiser brigád egyes tagjai legalább fedél alatt voltak. 

Betegen és rossz hangulatban érkeztem meg Przemyslbe. Fél arcom rettenetesen 
feldagadt, valószínűleg huzatot kaptam, vagy valamelyes infektió3 okozta a gyulla
dást. A kiwaggonirozás meglehetősen lassú menete és kellemetlen egészségi állapo
tom még idegesebbé tett. Jól emlékszem, későn délutánra járt az idő, midőn végre 
a század úgy ahogy elhelyezkedett az istállóban, a századirodát pedig az egyik 
„kocsis-szobában" rendeztük be. Ez már valóságos luxus helyiségnek tetszett. Este 
6 óra felé elvetődtünk egy kis zsidó korcsmába, ahonnan feleségemnek megírtam 
első impressióimat. „Itt rettenetes a helyzet, 300 ezer ember van itt összezsúfolva, 
egy zsemle 10 fillér, s ettől eltekintve oly piszok van, hogy az ember ebbe fog bele
pusztulni. . ." Azt is augusztus hó 14.-én irtam meg haza, hogy holnap (15.-én) reggel 
indulunk Warsó felé, hogy mi igaz belőle nem tudom, de annyi biztos hogy elindu
lunk szombat reggel hatkor. Ugy is történt. Elindultunk, de nem Warsó, hanem a 
VI. védőkerület Siedlicka nevű I. számú várerődítmény I/I. számú Lysicka nevű 
alerődítményébe meneteltünk, ami a várostól kb. 20 km távolságnyira volt. Ide gya
logolt az egész zászlóalj és itt töltöttünk el különféle épületekben három napot, leg
inkább semmitevéssel és örökös vexaturákban'1, állandóan „marsbereit""', sohasem 
tudva azt, mi lesz velünk, hol ébredünk holnap. Három napi bolyongás és ide-oda 
taszigálás után a zászlóalj azt a parancsot kapta, hogy vonuljon a IV. védőkörlet 
területén fekvő Pikulice községbe, s ott a nagy lovardát foglalja el. Ez keserves me
netelés, fáradtságos cepekedés és huza-vona után végre megtörtént és a legénység 
jómagámmal együtt ismét bekvártélyozta magát egy „istállóba". De ez már uri is
tálló volt, „lovarda", amelyben „boxokat" csinálhattunk és friss szalmán feküdhet-

3 fertőzés 
* fárasztó gyakorlatozások 6 harckészültség 
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tünk. Kút is volt az udvarban, ott meg is lehetett mosdani, amit bizony Pestről való 
eljövetelünk óta nem igen tehettünk. A legénységnek azonban itt sem volt nyugta. 
A zászlóalj három századát kivezényelték az ugyanazon védelmi körzetben fekvő és 
egy hegyoldal lankáján elterülő „Urinovka" erdőbe, ahol aztán megkezdődött — 
amint később látni fogjuk — a végleges berendezkedés. A századiroda egyelőre 
Pikulicén maradt, ott maradt mindvégig a zászlóalj iroda is, mig a 8.-ik századot 
kivezényelték a radymnói hidfő védelmére. Igen sajnáltuk ezidőben szegény pajtá
sainkat, akik a várból kivonulva kénytelen voltak nyilt támadásba menni az oroszok 
ellen. Ehhez a vártüzérek ekkor még nem voltak hozzászokva. Később látni fogjuk, 
milyen jól is járt a 8.-ik század, s mennyire nem voltak „sajnálatraméltók"... 

Mig a századiroda Pikulicén volt, irodai beosztásom mellett az is feladatom volt, 
hogy a legénység részére naponta kétszer kiszállítandó élelmezési kocsikat, „Fahr-
küche", fegyveresen kisérjem és azok védelméről gondoskodjam. Ez nem épen volt 
könnyű feladat. Minden jelszót, minden „Feldrufot"6 pontosan tudni kellett, minden 
körletszámmal és paranccsal tisztában lenni kellett, mert könnyen megesett, hogy az 
ember felé egy-egy golyót eresztettek a német nyelven nem igen tudó ruszin nép
felkelők, vagy legjobb esetben is visszazavarták a konyhát és ilyenkor a legénység 
étlen szomjan várhatott órákon át, s ezért másnap „rapport"7 járt. Amellett az elő-
fogatot adó lengyel paraszt is oly értelmetlen és félénk volt, hogy ha a legkisebb 
gyanúsat is észrevette, belevágott a lovak közé, s ilyenkor az ételek és italok bizony 
nagyon összekeveredtek a kocsikban. így ment ez napokon keresztül. Az erdőben 
lakó társaim ilyenkor megbízatásaik tömegével láttak el, kinek irni kellett, kinek 
venni, kinek pénzt küldeni, s igy tovább, állandó „összekötő" voltam a századiroda 
és a tábor között. Gyakran jártam hivatalosan a városba is, s az ilyen utakról szóló 
beszámolásomról irom aug. 23-án feleségemnek, hogy „én vagyok a tábori zsidó, 
aki vesz és elad". S midőn egy alkalommal a városban vásárolt vadonatúj bőr-
kamásniban8 jelentem meg barátaim előtt az erdőben, nevetve hecceltek azzal, hogy 
no már jól mehet az üzlet, ha a haszonból bőrkamásnit is tudtam magamnak venni. 

Nem sokáig tartott ez a dicsőség sem, mert 25-én parancsba jött, hogy a század 
irodáknak is ki kell vonulniuk az erdőbe, ez meg is történt, kapitányostól, parancs
nokostul, magazinostól9 együtt kihurcolkodtunk a szép „Urinowka-Wald" déli szélén 
elvonuló országút mellett fekvő Jägerbe, és ott rendezkedtünk be a továbbiakra 
nézve, mert már nem igen készülődtünk sem Warsóba, sem pedig Oroszországba. 

29-ik születésnapomat, 24.-én betegen töltöttem. A sok szalmán való fekvéstől nya
kamon kisebb nagyobb pattanások keletkeztek, amelyek elmérgesedtek, s bizony 
hetek teltek belé, még teljesen kigyógyultam ezekből a kellemetlen kelevényekből. 
Ehhez járult még meghűlésem is, erős gyomorfájdalmaim voltak, s igy a háború 
kezdő napjai nem igen kellemes impressiókat hagytak meg bennem. 

Przemysl városa a kapkodás és felkészületlenség szomorú képét mutatta ekkor. 
A felvonulási tervek mind ugy készültek, hogy mi fogjuk megtámadni az oroszokat, 
még pedig saját hazájukban. Előcsapataink fogják nyugtalanítani az ellenséget, s 
igy hadseregünknek kényelmes felvonulási lehetőségei lesznek. Ezzel szemben a 
valóság: rémhir — rémhir után. Az oroszok, a kozákok már mélyen bent járnak 
Galíciában. Lemberget fenyegetik, lázasan kell készülődni Przemysl védelmére.. . 

Przemysl, az a titokzatos russzofil'0 város, a Szán folyó partján, még ekkor nem 
mutatta meg igazi ábrázatát. A lakosság legnagyobb része nem is gondolt a mene
külésre. A hadsereg felvonulása nagyszerű üzleti lehetőségeket rejtett magában. 
Senki sem akarta ezt elmulasztani. 

Egy hét alatt teljes volt a zür zavar. De nemcsak a legénység és alakulatok elhelye
zésében, hanem a vár felépítésében is. A vár ugyanis még arra „várt", hogy elké
szítsék. Néhány szilárd páncélos betonerődön kívül nem volt itt semmi készen. El
képzelhető tehát a magas hadvezetőség hangulata, amikor az orosz előnyomulás 
napról-napra fenyegetőbbé vált. Przemyslben a vártüzérség vezetése alatt folytak 
az erődítési munkálatok. Oly mérvű átalakítások történtek, hogy az oroszok, amikor 

d jelszó 7 kihallgatás, jelentéstétel 8 boka-, lábszárvédő 9 raktár 10 oroszbarát 
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az átadás megtörtént [és] térképeik alapján igyekeztek átvenni az egyes objektu
mokat, sehogy sem ismertek azokra. A Pikulice község előtt elterülő VII. védőkerü
let legnagyobb részén kiirtottunk és a föld színével tettünk egyenlővé egy egész sereg 
galíciai falut. Kezdtük a házak lebontásával. Ezek gátolták a kilátást akadályozták a 
kilövést, el kellett tünniök. Részben leromboltuk őket, részben pedig midőn már 
nagyon sürgős volt, egyszerűen felperzseltük azokat. Heteken át fürészeltük a gyü
mölcsfákat, vagdostuk ki a tüzrevalót. Legénységünk esténként fáradtan, de tele 
zsákokkal és kocsikkal érkezett meg a táborba. Ajtók, ablakok, székek, padok, állatok 
és sok sok gyümölcs került elő ily alkalmakkor. A kastélyok főúri berendezése már 
a tiszti barakokba került, vagy a lövészárkokba. Egy egy jobban berendezett „Un
terstand"11 igy egészen barátságos képet nyert. Plüssfotelek, Biedermeyer bútorok, 
képek, gyermekágyak stb. csinos összevisszaságban, de komoly értékben. Felbecsül
hetetlen értéket képviseltek ezen bútordarabok, vagy épületrészek a későbbi nyo
morúságban, s nem egy életet mentettek meg az utókor számára Kniazice, Kupatyce, 
Kormanice és Hermanovice község egykori kincsei.. . 

4. A hadsereg visszavonulása. 
Augusztus hó 22-én napfogyatkozás volt. Minden kis darab üveget bekormoztunk, 

minden szabad ember az eget nézegette. A szokatlan látványt egyszerre csak irtóz
tató motorzugás reszkettete meg: jött méltóságteljesen, a fogyatkozó nap fényében 
úszva egy Zeppelin. Meglátogatta a készülő vára t . . . 

S amig Przemyslben a munkások ezrei és katonák tízezrei dolgoztak a 47 kilo
méteres övvonal elkészítésén, és a 17 kilométeres maggyürü megerősítésén, a vár 
berendezésén, addig künn Galícia északi szélén már állt a nagy harc: életért való 
viaskodásba fogott a két nagyhatalom először összecsapó hadserege. Az oroszok fő-
erejükkel ellenünk fordultak, s többnapos véres csatákban Lemberg elesett. E har
cokban már részt vettek Przemysl későbbi bátor védőseregéből a legtöbben. A had
vezetőség célja tulajdonképpen Lemberggel az volt, hogy a galíciai harctereken 
felvonuló csapatok részére tábori várrá képezze ki. Erre a célra mindössze egy had-
testnyi erőt hagyott ott a munkálatok fedezésére, amely hadtest az orosz túlerőnek 
nem tudott ellenállni. Lemberg után jött Grodek, ezután a hírhedté vált kulikovi 
ütközet.12 Mindenki menekült kétségbeesve. Az a pánik, mely itt kitört a 40—50 
éves meglett emberek között, átragadt természetesen a Lemberg közelében harcoló 
többi csapatokra is. Innen kezdve a visszavonulás már csak visszarohanás volt. 
A Lemberg—Krakkói müut, melynek közvetlen szomszédságában állott a mi vadász
házunk, siralmas képet kezdett mutatni ugy szeptember 7-ike után. Középen haladt 
a trén13 ezer meg ezer szekere, jobbról és balról a gyalogság. S robogva amerre 
látott a tüzérség. Kidülledt szemekkel felpuffadt lóhullák mindenfelé. Törött ten
gelyű, szétesett kerekű elhagyott jármüvek, elhányt borjuk, sajtárok, kulacsok, bajo
nettek, fegyverek... A vérhas iszonyúan pusztított. Midőn egy-egy átvonuló csapat 
egy pillanatra megtorpant, a lovakról a tüzérek nyomban leugrottak, az árok szélé
hez rohantak és vér, vér mindenütt a nyomukban. . . 

Majd egy hétig özönlöttek még a 3. és 4. hadtest seregei a városon keresztül. El
csigázott, piszkos, rongyos, borotválatlan ijedt és szenvedő arcú emberek. Ha meg
álltak egy pillanatra a vadászház előtt, összetett kezekkel könyörögtek egy ital vizért, 
egy falat kenyérért, egy szippantás dohányért. Egy ezredes állt meg előttem egy 
szép napsugaras délután lóháton az országút porában és bankókkal teli pénztárcá
ját feltartva esengett egy cigarettáért. Midőn egy csomag cigarettát átadtam neki, 
leugrott lováról, nyakamba borult és összevissza csókolt. Emlékül nekem adta szép 
lovaglóostorát... Mi magunk az országúton elosztogattuk századunk minden tar
talékját: konserveket, dohánycsomagokat, szalámit, kenyeret, szappant. . . Szivünk 
megszakadt a látványtól, de mi is volt a mi segítségünk a százezrek nyomorában?.. . 

Míg ez történt a mi századunk is lázasan dolgozott a részére kijelölt ütegek elké
szítésén és megerősítésén. Századomnak két 1861-beli 12 cm átmérőjű régi vas-

11 földalatti laktanya, helyeseben: állás 13 A m. klr. 23. honvéd gyaloghadosztály csapatai, két irányból közeledve, az esti szürkület
ben, egymást kölcsönösen ellenségnek nézve, harcba kerültek egymással 1S vonat 
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csövű ütege, két u. n. oldalazó ütegeu és egy 15 cm gyorstüzelésű Haubitz ütege volt. 
Az állások elkészítése, a maszkirozásokJ5, a földalatti laktanyák „Unterstand"-ok 
elkészítése, a szükséges muníció beszerzése, az épületfák, ajtók, ablakok, deszkák 
kiszállítása a központokból, a földmunkálatok irtóztató tömege, emberfeletti munkát 
rótt a legénységre. Nap nap után kora reggeltől késő estig dolgoztak az emberek, 
robotoltak és még hozzá minden különösebb parancs vagy erőltetés nélkül, tisztán 
jókedvből, s a haza iránt érzett kötelező tiszteletből és szeretetből. 

Az otthonnal nehezen indult meg a levelezés. Habár én, bevonulásom óta, napon
ként írtam haza lapot, sőt igen gyakran levelet is, jómagam igen nehezen tudtam 
levélhez jutni. Szeretett feleségemtől augusztus hó 26-án kaptam az első táviratot 
és 27-én az első levelet Przemyslbe való elutazásom óta. Ez napokon át igen aggasz
tott, mivel otthonról semmi hirt nem tudtam, másrészt nap nap után vártam felmen
tésemről szóló értesítést, amely bizony nemcsak nem jött meg idejére, hanem a vár 
körülzárásáig egyáltalában nem jött meg. Augusztus hó 26-án ismét megbetegedtem, 
valami náthaláz lepett meg, gyomrom is fájt, ugy hogy az irodában való teendők 
elvégzése bizony nehezemre esett. Dományi tűzmesterrel, aki az irodát vezette jóban 
voltam azonban, s igy minden zökkenő nélkül éltem át ezeket a beteges napokat is. 

Augusztus hó 29-én ismét bent voltam a városban, ahol a gőzfürdőben megfüröd
tem, megberetválkoztam, nyiratkoztam és megkezdtem az u. n. przemysli szakállam 
növesztését. Elhatároztam ugyanis, hogy szakállt fogok növeszteni a vár ostromának 
emlékére, s bizony ezen szakállam szépen meg is nőtt, amint azt a várban 1915. 
február havában rólam készült fénykép szépen meg is mutatja. . . 

Szeptember hó 11-én végződött a második lembergi ütközet. A 8-as honvédek egy 
heti utóvédharcos visszavonulása következett Przemysl felé. A 23-ik honvédhadosz
tályt a 7-ik ezred fedezte és 17-én úgyszólván az utolsó percben érkezett be a várba. 
A vár teljesen meg volt töltve a visszavonulók seregével. Mindenki ott akart maradni. 
Az összes beteget a várba hozták. Minden ezred- és századiroda ide menekült. Minden 
Galíciában levő készletet ide mentettek be, minden muníciót ide koncentráltak, 
minden vasúti szerelvény ide futott be. . . 

Egyéni életem közben lassan csordogált. A vadászházban levő irodában elég jól 
el voltunk helyezkedve: ott lakott kapitányom egy külön szobában, szép nagy szoba 
volt a századiroda, ahol Dományival együtt mi is laktunk. Volt ott raktárunk az 
élelmicikkek részére, sőt az udvarban baromfit és disznót is tartottunk. Kis virágos 
kertünkben rózsák is nyilottak és egy ilyen utolsó sárga rózsát borítékban haza is 
küldöttem posta utján kis feleségemnek, amelyet az meg kapott, lepréselt és bekere-
teztetett. Még most is szeretettel őrizzük. Szeptember 2-án nagy öröm ért: csomagot 
és levelet kaptam otthonról, ami persze egy vártüzérnek nagy dicsőség volt, mert 
biz' nem igen osztogatták a csomagokat. A csomag ismét felzaklatta már-már meg
nyugodni készülő lelkületemet, sokat kívánkoztam haza, s feleségemnek irott leve
leimben állandóan azon panaszkodtam, hogy kevés levelet kapok tőle és mi lesz 
felmentésemmel. Persze az késett. . . 

Szeptember hó 2-án kelt levelemben irom: „Térzenét is hallok eleget: az egerek 
cincognak egész éjjel". A vadászház ugyanis deszkából épült, melynek falai között 
az egerek bőséges eledelt és elhelyezkedést találtak az időjárás viszontagságai ellen. 
Szeptember 5-én levágtuk az általunk kövérre hizlalt disznót, és nagy lakomát 
csaptunk, amelyre a század tisztjei és önkéntesei és a jóbarátok meg voltak híva. 
Bor is akadt bőven, igy tehát a háborús előhangulatot sikerült egypár órára kelle
messé tennünk. 

Szeptember hó 15-én azonban váratlan intézkedés folytán el kellett hagynunk az 
országút mentén fekvő kellemes helyiségeinket és be kellett az irodával vonulnunk 
az „Urinowka" erdő kellős közepébe. Itt már az iroda is, mi is földalatti „Unter-
standba" kerültünk, amelynek munkálatai jó sokáig eltartottak s bizony legjobb 
igyekezetünk dacára sem tudtuk magunknak azt a kényelmet és csint biztosítani, 
minő a vadászházban volt. 

Szeptember hó 16-án közlöm feleségemmel, hogy ugy halljuk nem sokáig leszünk 
nyugodtan, ugy sejtem, hogy egynéhány nap múlva mi is benn leszünk a „tűzben". 
S tényleg 18-án megszűnik a rendes postaforgalom, tábori posta lépett életbe, 25-én 

15 a holt terek lezárására szolgáló üteg 13 álcázás 
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pedig megjelent a várparancsnokság parancsa, mely szerint „teljes hadi állapotban 
vagyunk'. Szeptember 25-én irtam haza utolsó két lapomat is, s amelyet dacára a 
fejetlenségnek feleségem még meg is kapott. E napon beállott a külvilággal való 
érintkezés utolsó pillanata, mivel a várat az oroszok kezdették már körülzárni. 

5. A vár körülzárása. 
Mig a legénység vállvetve munkájával igyekezik a várgyürüt ugy a hogy „hadi

állapotba" hozni, s mig a 100 ezernyi munkástömeg erdőt irt, hidat ver, földet tur, 
házakat robbant és falvakat perzsel, addig a városban a kémek dolgoznak és előké
szítik a talajt az orosz hadsereg számára. Az előtereken már kisebb csatározások 
folynak, járőrök szalasztják meg egymást, észak és kelet felől egyre jobban nyomul
nak elő az oroszok jellegzetes figurái. A dél és nyugat azonban még szabad. Innen 
még sokat is remél a vár gazdászati vezetősége, most akarják pótolni azt, amit év
tizedeken át elmulasztottak, most akarják behozni azt, amire egy várőrségnek szük
sége lehet. Ráadásul megeredt a jó galíciai eső, amely igazán ragadós és kiadós volt. 
A készletek a szabadban megáztak, tönkrementek. Amit menteni lehetett „meg
mentették", de nem a katonaság számára. Mentett a civil lakosság annyit, amennyi 
belefért, hogy aztán tízszeres és százszoros áron adja el azoknak, akik életüket 
áldozták a kalmárokért. 

Lassanként elvonult a „mezei" hadsereg. A védőőrséget megerősítették. 17-én ér
keztek be az utolsó csapatok, ugyanaznap a 3. hadseregparancsnokság elhagyta a 
vár területét. Az előző nap este 10 órakor kiadott feladat a következő volt: „A vár 
egyelőre magára lesz hagyatva, végsőkig tartandó". A vár pedig veszélyes helyzetben 
volt. Az élelmezés 90 napra volt biztosítva, de az átvonuló 3. hadsereg vonata abban 
nagy pusztítást végzett és ezen felül még mintegy 2600 ember belőlük a várban is 
maradt. Ezen felül kitűnt, hogy a vár nyugati, illetve délnyugati övvonala oly sze
rencsétlenül volt megépítve, hogy a vártól 3—3,5 km-re a Szán hídjához közel feküdt, 
amiáltal a Werk16 VI., VI. a., VI. b. és VII. erődök védelme lehetetlenné vált. Ha az 
ellenség a nyugati részen fekvő magaslatokat megszállja és onnan az erődöket tábori 
ágyúinak tüze alá veszi, ugy a vár nem tarthatja magát. 

Szeptember 19-én ellenséges ágyútűz közepette berobog a várva várt benzinvonat, 
s ezzel elérkeztünk az utolsó külvilági érintkezéshez. Másnap már csak a huszár
járőrök kísérelhetik meg a kimerészkedést az előterepekre. 

Tulajdonképpen szeptember hó 18-án kezdődött Przemysl várának első ostroma. 
E napon adták le az orosz ütegek Medyka felöl az első „bemutatkozó" lövéseiket. 

Szeptember hó 24-ig több izben nyugtalanítjuk az oroszok Nizankovice-Sanok felé 
irányuló felvonulási vonalát. E napon ujabb komoly lépés történt. Megtámadtuk a 
déli fronton fekvő Walawa, Liskowice, Bykow és Pleszovice községben merészkedő 
oroszokat. Azok udvariasan kitértek előnyomuló csapataink elől s amint este a 
mieink bevonultak, az oroszok ismét elfoglalják régi posiciojukat. Mégis sikeresek e 
kitörések, mert zavart keltenek az ellenségben. 

Szeptember 27-én hajtja végre az első komoly akciót a 46. honvéd gyalogdandár 
déli iránybani kitörésével. Szybenika és Fedropol irányában nyomulnak előre derék 
honvédeink, támogatja őket a tüzérség, amennyire ócska ágyúinkkal azt tehettük. 
Már-már ugy látszott, hogy sikerült elfoglalniuk Fedropol községét, midőn az át
karolás veszélyére való tekintettel a Werk VI.-ban székelő Tamássy17 parancsot ad 
Festi altábornagynak"* a visszavonulásra. Az izgalmas színjáték véget ért, amelyet 
én látcsövemmel mintegy „páholyból" néztem végig és a fáradt honvédek vissza
térhettek a városba, a meleg kaszárnyákba. Tapasztalat, tanulság: felszerelés gyatra, 
hiányos és silány. Ágyúink kritikán aluliak, nem érik el az ellenséges tüzérséget. 
S ily felszereléssel nézünk a dicső jövő elé. . . 

Október hó 1-én Rabi1" vezérkari százados érkezett a várba Taussig Aladár fő
hadnagy-pilótával légi utón és tájékoztatja a parancsnokságot a haderő helyzetéről. 

'" védkörlet A vár körül nyolc (I —VIII.) védkörletet alakítottak ki 
" Fogarasi Tamás Arpád altábornagy 1914. szept. 23-tól a m. kir. 23. szegedi honvéd gyalog

hadosztály parancsnoka, a cs. és kir. 3. hadsereg utóvéd csapatai élén került Przemyslbe, ahol 
a harcoló csapatok parancsnoka lett. A vár eleste után orosz fogságba került. 18 Festi Lehel altábornagy, a m. kir. 46. honvéd gyalogdandár parancsnoka lu Franz Raabl cs. és kir. vezérkari százados 
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Október 2-án délután jelentkezik előőrseinknél Radko Dimitriew, a Przemyslt körül
záró orosz hadsereg parancsnoka, gyalogsági tábornok parlamenter je, aki „fölösleges 
vérontás elkerülése végett" a vár átadására hivta fel Kuzmaneket20. Természetesen 
csúnya visszautasításban volt része,.mire aztán október 3-án kitört a pokoli zene
bona. Reggeltől délután 3-ig ágyúztatta az erődöket Radko Dimitriew, mire 4-én mi 
is továbbmegyünk. Az északnyugaton fekvő III. védőkerületben Tamássy ujabb kitö
rést rendelt el, amely későn estig tartott, de amelyben mi 6-os vártüzérek egyáltalán 
részt nem vettünk, miután más körletben volt. Egyébként e napon tartottuk meg 
ágyúdörgés közepette Ferenc József névnapját. Délután 3 óráig pontosan szólt a 
„térzene" s az ebéd alatt nem egy gránát csapott le az ünneplők szomszédságában. így 
aztán átesett a vár is az első tűzkeresztségen. 

Ezzel a végső akkorddal be is zárult a vár. Lassanként mindenfelől oroszok 
fogtak körül bennünket és a gyűrű mind szorosabbá vált. Beérkezett a főhadiszállás
ról Frigyes főherceg biztató üzenete is, de mi még sem voltunk jókedvűek, mert 
megéreztük, hogy Radko Dimitriew valami rosszban töri a fejét.. . 

6. A vár első ostroma. 
Amint fentebb említettem századirodánk kikerült az Urinowka-erdő fenyői közé. 

Itt az erdőben, a hegy oldalában, a századirodától mintegy 200 méternyire állítottuk 
fel a 6.-ik század tüzérségi megfigyelő állomását. A megfigyelésben részt vettek 
kapitánytól kezdve jóformán az összes tisztek felváltva és jómagam is beosztást 
nyertem erre az állásra. Amellett ki lettem telefonistának is rövidesen képezve, ugy 
hogy a fenyőfa tetején elhelyezett megfigyelőben és az az alatt megépített telefon
fülkében nemcsak napokat, hanem heteket is töltöttem el. A fák tetején elhelyezett 
megfigyelőben volt felállítva egy 15-szörös és egy 12-szeres nagyítású Zeiss távcső 
az előterep és az ellenséges tüzérség állandó megfigyelésére. Sajnos a tüzérségi meg
figyelő mindent kellett, hogy megfigyeljen, legkevésbé az ellenséges tüzérséget 
azonban. Feladatunk volt az ellenséges felvonulás szemmeltartása is, ami nem volt 
épen könnyű feladat, lévén Nizankowice községbe kb. 12 km légtávolságban a meg
figyelőtől, már pedig a nagy országút — amelyen az oroszok vonultak — ott feküdt. 

Hűvös, szeles, esős éjszaka volt a 4-éről 5-ére virradóra. Fáradtan és kimerülten 
ültem a távcső előtt és fülemre szinte odatapadt már a „hörmuskli"21, midőn ugy 
4 óra tájban irtóztató dörgés rázta meg fenyőfámat. A vak sötétségben először is 
tájékozódni kívántam. A dörgés és dübörgés egyre fokozódott. Percek teliettek el 
anélkül, hogy valamit is láthattam volt. Megijedtem... távcsövemmel hiába kutattam 
át a horizontot, sehol egy fény, sehol egy tájékoztató pont. A telefonkagylók egyre 
jobban zúgtak, a dörgések egyre sűrűbbek lettek. Hirtelen leszóltam az Unterstand-
ban szolgálatot teljesítő Halier zászlóshoz, hogy jelentse Neuber kapitánynak a ve
szélyt. Mire elszaladt kapitányomért, a telefonon is jöttek már a kérdések: Was ist 
los? Mi van? . . . 

Néhány perc múlva bumm.. .bumm.. .zzz. .s már is estek be a gránátok az erdőbe. 
Mondhatom nem igen jól éreztem magam a fatetején. Egyedül voltam. .. 

De íme jön is már futva Neuber kapitány és Halier zászlós. Átadom nekik helye
met és rohanok le a fatetejéről a telefon Unterstandba. Bizony isten jól esett.. . 

Három napig tartott köröskörül a vad bombázás. A mi védelmi körzetünkben 
különösen Optynt lőtte az orosz tüzérség nehéz ágyukkal. Optyn t.i. erős betonnal 
védett főerőd volt, mely a déli részen a legkiugróbban feküdt. Ehhez fértek a leg
jobban az oroszok ágyúi. 

A VII. védelmi körlet — tehát a mienk — is kapott bőven az ellenséges támadá
sokból Az oroszok alig 100—150 lépésnyire megközelítik az erődöket, mindenütt 
kézigránátokkal és rohamlétrákkal dolgozva. Századomnak traditor22 ágyúival Optynt 
kellett támogatnia, mig a 61-esekkel az előterepet kellett az oroszoktól megtisztítania. 

Közben vad hirek terjedtek el. Híre terjedt, hogy a 10-es népfelkelők által védett 
I/l.-es erőd elesett. Egy egész nap tellett el, rettenetes reménytelenségben és kétség-

20 Hermann Kusmanek von Burgneustädten altábornagy, Przemysl várparancsnoka. A vár el
este után orosz hadifogságba került. 31 helyesen : Hörmuschel = fülhallgató 31 valószínűleg az il tiro rapido, a gyorstüzelő ágyú eltorzított alakja 
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ben, mig megtudtuk a valót. Radko Dimitriew kancsukával23 és kartácstüzzel zavarta 
seregeit az erődökre. Irtóztató kézitusa után a védőrség visszavonult az erdőbe, de 
még sikerült neki a kaput behúzni maga után. Az erősitésül odaküldött honvéd csa
patok a szomszédos állásokból odasiető honvédekkel együtt kiszoritják az oroszokat, 
s miután parancsnokaik öngyilkosok lesznek, a benyomult oroszokat elfogják és le
fegyverezik. 

Október 8-án megszűnt végre a bombázás. A VI. védőkerület siralmas képet nyúj
tott. Az oroszok első erőszakos ostromkisérlete 1300 sebesült és 300 halott katonába 
került. Megkezdődött a nagy temetés. Egy héten keresztül járt a mi századunk is 
temetésre. Kivezényelték a legénységet a halottak eltakarításához. Először csak a 
védőövön belül lehetett eltemetni a saját halottainkat. Az ut a Werk I.-től az elő-
erődökig telve volt sirhantokkal. Külön elkerített sírhelyet kaptak azok a hős orosz 
katonák, akik behatoltak az erődbe. Néhány 100 méternyire a Werk I/l.-től nyu-
gosszák örök pihenőjüket. 

Közvetlenül az erődítmények alatt feküdtek az orosz hullák. Temetetlenek és 
oszlásnak indulók. A lövészárkok telve voltak velük. A szöges drótokon ugy függtek, 
mint varjak a homokban. Körülbelül 15 000-re becsülték számukat. . . Egy krumpli
földön egy egész zászlóalj feküdt. Körülöttük sok fegyver, hátizsák, kenyértarisznya 
és rengeteg sok lőszer. S az előtérből még egyre hozza a siró szél a panaszkodó és 
üvöltő hangokat. . . 

Sem a rettenetes hullabűz, sem a förtelmes látvány nem tartották vissza emberein
ket, orvosainkat és beteghordozóinkat a segítség nyújtásától. Bennük még megvolt a 
jószándék. Csak az oroszok dultak-fultak mérgükben és lőtték tovább az erődöket, 
hogy senki ki ne léphessen az előtérbe. 

Hogy mennyi volt a tényleges veszteség az oroszok részéről azt soha megállapí
tani nem lehetett. Hogy igen nagy volt: az kétségtelen. Radko Dimitriew, a bolgár 
renegát24 emlékezetessé tette nevét az bizonyos... 

De Radko Dimitriew tudta mit csinál: közeledett már a várhoz vészes gyorsasággal 
tábori hadseregünk, maga előtt hajtva az oroszokat. Nem akart Dimitriew Radko 
két tűz közé kerülni, s a déli oldalról lassan, észrevétlenül a vár másik három oldalán 
folytatott erőszakos támadások leple alatt elvonta a várt körülzáró csapatait. Mi 
mindezt nem tudtuk. Láttuk .és jelentettük a csapatmozdulatokat, de a várparancs
nokság ezt arra magyarázta, hogy az oroszok megerősítéseket küldenek az északon 
és keleten támadó csapataik számára. S Radkonak megint igaza volt: A 3. hadsereg 
II. hadtestének 28. hadosztálya már ekkor Rokietnicán, a 44. hadosztály Nizankowicen 
állott és a 2. hadsereg már Dobromilt érte el. Október hó 8-án estefelé Helicha 
Stützpunkt25 távbeszélőn jelentette a várparancsnokságnak, hogy Dienes Márton 
cs. és kir. 2. huszárezredbeli huszárőrmester járőrével ott jelentkezett. A tábori 
hadsereg első járőre . . . 

Október 8-án este sok boldog ember volt Przemyslben. Hetvenkét óra óta ekkor 
aludtak először igazában. 

Przemysl vára megmenekült! Te Deum a városban, a polgárság hálálkodik, öröm
ünnepet tart a parancsnokság és két napos pihenőre tér a 6. vártüzérezred 6.-ik 
százada. 

7. A vár felszabadítása. A Mageirán. 
Az a kényszerű szünet, mely beállott a vár első ostroma után, alkalmas volt arra, 

hogy egy kissé rendbe szedjük magunkat; a lázas izgalmak után jól esett egy keveset 
pihenni, megfürödni és megberetválkozni. S elmélkedni, nézelődni, jegyezgetni, le
veleket irni. Október hó 9-én este 9 órakor irom haza szeretett feleségemnek, hogy 
nem történt velem semmi nagyobb baj, élek. . . Másnap értesítem édesanyámat, 
öcsémet, nagyanyámat, tisztviselőtársaimat szerencsés megmenekülésemről. Napló
mat igyekszem pótolni, mely bizony a nagy harcok alatt kényszerszünetelt. Enge
délyt kaptam a városba való bemenetelre is. Kissé rendbehozattam magam, bevá
sárolgattam, elláttam magam melegebb holmikkal. Az idő csúnya, esős, sáros, a 

23 szíjból font, rövid nyelű korbács 
2« átálló, áruló 25 támpont, támaszpont 
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hegyek reggelenként fehérlettek. A ragadós sárban nehéz a közlekedés, egyik tábor
helyünktől a másikig bizony órák kellenek, mig odaérünk. A nedvességtől átáznak 
bakancsaim, nedvesek lesznek ruháim és bizony jól esik éjjelenként a telefonunter-
standban a szolgálat, ahol legalább meleg van és nyugodtan hagynak. Ezen néhány 
pihenőnk alatt azonban künn tovább folyt a harc. Az ellenség a vár északi arcvonala 
előtt csak Radymnóig, a délin pedig csak Nizankovicéig húzódott vissza. A magas 
hadvezetőségnek sehogy sem tetszettek a nyugalmi napok. Harc kellett újból. A 23. 
honvéd hadosztályt október 10-én kivezényelték Sosnicára, amelyet 12-én el is 
foglalnak. 14-én támadtak Nizankovicéra. Itt véres harcok folytak. Hadseregparancs
nokságunk itt elszámitotta magát. Mint később kitűnt, 3 orosz hadsereg állott itt 
meg. Már az ostrom alatt láttuk, hogy lázasan dolgoznak arra az oroszok. Beton
állásokat, drótakadályokat készitettek Magéira magaslatán és körülötte. Irtóztató 
nehéz harcok folytak itt a legendás Magéira birtokáért. 

Október 19-én Hrusatyce mellett folytak a harcok. A honvédhadosztály parancsot 
kapott a Magéira elfoglalására. Ez volt ugyanis a legmagasabb pont és elfoglalá
sára azért volt szükség, hogy a várba vezető egyetlen vasútvonal szabad legyen. 
A szállításokat akartuk folyamatba tenni. Az előnyomulás azonban nem ment köny-
nyen. Kamienice és Liskovice is sok munkát adott. De végre, megfelelő tüzérségi elő
készítés után, melyben századomnak is részt vett az egyik ütege, valamint az elő-
terepre kivonult 30,5 cm-nek irtóztató munkája után végre 19-én délután sikerült * 
a magaslat elfoglalása. A Magéira rettentő áldozatokat követelt mindkét részről. 
Mégis tartanunk kellett, mert a vár szerencsétlenül berendezett vasúti összekötte
tései folytán csak erről lehetett szó a készletek pótlására. 

Közben a várőrség kebelén belül is fellépett a kolera. Ehhez járult a Mageirán 
fekvő hullák ezreinek eltemetetlensége és orrfacsaró bűze. Rettenetes áron gondos
kodni kellett a hullák eltakarításáról, ha nem akartuk azt, hogy a Mageirán levő 
csapatok is a kolera áldozataivá váljanak. 

A Magéira 315 méter magas állásainak elfoglalása azonban még korántsem je
lentette az ottani harcok befejezését. Biztosítani kellett a környékező dombok el
foglalásával és az oroszok visszaszorításával e kiugró pont helyzetét, hogy a vasút
vonalon megindult forgalom biztosítható is legyen. Fontos volt az oroszok által 
nagyon megerősített 284-es, támpontképpen kiépített orosz positiónak az elfogla-* 
lása. Október hó 19-től 25-ig tartott ez a vagy 150 órás nagy harc, melynek ered
ményeként elfoglalhattuk ezt a kényes pontot. S aztán jöttek az árkászok: és hozták 
a várból a sok drótot, árokfát és minden szükségeset. Másnap már bevehetetlen 
volt az állás. . . 

Mig kunt az előtérben folytak a csatározások, századom otthon maradt része to
vább folytatta az építkezéseket és megerősítési munkálatokat. A zászlóalj egy része 
még mindig sátrakban volt elszállásolva, a legénység tagjai közül sokan megbete
gedtek, meghűltek, gondoskodni kellett fedett helyiségekről és a téli fűtési lehető
ségekről. Erdőben laktunk ugyan, azonban a fákat kímélnünk kellett, nehogy fe
dezékeinket az ellenség elől feltárjuk, municiós raktárainkat maszkíroznunk kellett, 
nehogy egy egy eltévedt gránát odataláljon. Tehát folyt a munka otthon is, nem 
igen volt pihenő. Saját csapataink támogatása, az elesettek temetése, építkezés, napi 
szolgálat. . . 

Kevés pihenő, sok kötelezettség. Nehéz szolgálat, kevés jó. Szigorú fegyelem, kevés 
megértés a tisztek részéről. Sok kívánalom és kevés elismerés. Ezek voltak a vár
tüzér ezidőbeni keservei. . . 

Jómagam teljesítettem nehéz szolgálatomat. A telefonnál és a távcsőnél. Sem 
éjjelem, sem nappalom. Ha nem voltam kimondottan szolgálatban, a századirodá
ban dolgoztam. Október hó 18-án haza irt levelemben már erősen panaszkodom a 
kimerültség miatt. 21-én bent voltam ismét a városban, ahol megfürödhettem. Le 
akartam magam fényképeztetni, de ez lehetetlen volt. Több százan állottak a fény
képészek előtt. Mindenki haza akarta küldeni legalább a fényképét. Október hó 
16-án két tábori újságot küldtem haza feleségemnek. Mint évek multán kiderült, 
meg is kapta azokat. Ma pedig midőn e sorokat irom, mosolyogva olvasom azokat 
a naiv híreket, melyek azokban megjelentek. Október 20-án irt lapomon pedig cso
dálkozom azon, hogy „hát az oroszok Magyarországon is bent voltak?" Annyira 
el zártak bennünket a világtól, hogy még ezt sem tudtuk!. . . 
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Október hó 25-én nagy öröm ért. Otthonról kapott leveleim és lapjaim között két 
fényképet is kaptam feleségemtől, melyeket gondosan eltettem és az egész további 
kálváriám alatt ezek a fényképek voltak egyedüli reménységeim és örömeim. 

Október hó 29-én a városban voltam a legénység részére téli ruhát „faszolni"26, 
amelyet első sorban a még mindig sátrakban tartózkodók között osztottunk szét. 
Ha nem is voltak elsőranguak ezek a téli holmik, de legalább valamelyes meleget 
mégis biztositottak azok hordozói számára. 

8. A vár második körülzárása. 
Novo Georgievsknél az oroszok átkarolták a németeket. Hindenburg kénytelen 

volt visszavonulásra elhatároznia magát. Tábori hadseregünknek is abba kellett 
hagynia a Szán-menti nagy csatát és vissza kellett vonulnia. Vereség nélkül, stra
tégiai okokból. És a fényes hadsereg elhagyta a várat. A vár magára maradt. 

Még utoljára meg akarták édesiteni a keserű pirulát és november hó 2-án Károly 
trónörökös végigjárta az erődöket, az övvonalat. Csak a tisztek várhatták á magas 
vendégeket. A legénységnek nem volt szabad mutatkoznia. Az erődök előtti útvonalon, 
ahol a kocsik minden erőd előtt megállottak, minden támpont előtt Károly trónörökös 
fogadta a tisztikar jelentését. A jelentéstételnél és bemutatkozásnál sok derűs epizód 
játszódott le. Századomból csak Neuber kapitány és két alantas tiszt lehetett jelen 
a vadászkunyhó előtt elhúzódó országúton felállitott küldöttségben. Sok érdekeset 
beszéltek erről a fogadtatásról. 

Október 30-án közlöm a feleségemmel uj cimemet. Ugy látszik valamelyes felsőbb 
rendelkezés értelmében az eddigi cimet megváltoztatták. Ezentúl Feldpost 152. szám 
alatt levelezhetünk. Ugyancsak nem soká. . . 

November hó 1-én beállott a tél. Hófúvás és nagy hideg. Ugyanaznap közlöm 
feleségemmel, hogy megindult a rendes vonatközlekedés is. Ugyancsak nem soká. 

November hó 6-án megjelent a szomorú hadparancs: . . „az általános helyzet azt 
követeli, hogy hadseregeink Przemysl környékéről elvonuljanak, s másutt alkalmaz
tassanak . . . ez okból lehetséges, hogy az ellenség ismét körülzárja és ostromolja 
Przemysl t . . . legyetek férfiak, vitézek és bátrak, mind eddig. . ." 

És november 9-én újból összecsaptak fejünk felett a hullámok. Az oroszok megint 
teljesen körülzártak bennünket. Megkezdődött ezzel Przemysl második, sokkal ne
hezebb, sokkal szomorúbb, de nem kevésbé dicsőséges története. . . 

Közben sürün Írogattam haza a leveleket és lapokat. Otthonról jómagam is kap
tam üzeneteket, sőt két csomag is érkezett feleségemtől. Sütemény és ruhaneműek 
voltak benne. November negyedikén irt hosszú levelem volt az utolsó, amit a má
sodik körülzárás előtt irt leveleim közül feleségem megkapott. Tele voltam kese
rűséggel az elmaradt felmentés miatt és keservesen panaszkodtam, hogy a sok munka 
és rossz bánásmód lassan lassan kimeriti minden erőmet. Gyakran voltak erős fejfá
jásaim, s ugy éreztem, hogy erőm fogytán van. Idegzetem a sok megpróbáltatást már 
nem igen birta. 

A főhadiszállás egyébként a vár körülzárásáról a következő hivatalos jelentést 
adta ki: 

„A hadmüveletek Galíciában tervszerűen és az ellenség zavaró befolyása nélkül 
alakulnak. Középgaliciának arra a területére, amelyet önként kiürítettünk, az oro
szok nyomultak be. Przemysl újra körül van zárva. . ." 

A tábori hadsereg által kifosztott város magára maradt. Közel 120 000 katona és 
vagy 30 000 civil. Túl sok ember arra a kis területre. Már a második körülzárás első 
napjain nyilvánvalóvá vált, hogy az élelmiszerkészletekkel baj lesz. A Szán folyó 
melletti csata a felhalmozott élelmiszerkészletek egy havi anyagát vitte el. Novem
ber 2-án az élelmiszerkészlet csak 40 napra való volt. Szalma semmi. Éppen igy 
baj volt az egyéb felszereléssel is. A téli felszerelés igen hiányos, építőanyag elég
telen, gyógyszer elégtelen, petroleum elégtelen, tea, gyufa szappan kevés. Muníció 
a tábori tüzérség kivételével elegendő. 

Feladata lett a várnak: az ellenséges erőt lekötni, az előnyomuló oroszokat zavarni, 
a védelmet tevékeny szellemben vezetni. Újból szükségessé vált különböző előtér-ál
lások berendezése. Az erődvonal előtt kb. 3 km távolságban u j védővonalat kellett 

26 vételezni 
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építenünk a déli részen, támpontokkal és védelmi állásokkal. Ezáltal az ellenségnek 
kiterjedtebb körülzáró állást kellett elfoglalnia, több erővel. Az előterek védelmi 
vonalába beépített tüzérséggel meg lehetett hosszabbítani ágyúink hatásvonalát és 
igy a védelem tevékenyebben volt vezethető. 

E célt szolgálták a kitörések. A második körülzárás elején csak kisebb csatározások 
folytak, amelyekben a vártüzérség nem igen vett részt. Ezen kisebb csatározásoknak 
főleg az volt a céljuk, hogy a kivül maradt élelmiszerkészleteket, a vissza vonult 
tábori hadsereg által ott hagyott barakkokat és kórházakat behozza a várövbe. Nem 
sok eredményt értünk el ezekkel a kisebb csetepatékkal. 

November hó 11, 14 és 16-án, valamint 20-ika azonban már komolyabb munkában 
találja a várőrséget. Megkezdődtek a rendszeres kitörések, amelyek december végén 
kulminálnak. 

A december havi kitörések mindig akkor történtek, amikor a Kárpátok mentén 
valami aktió készült. A várnak főfeladata az volt, hogy az oroszok elvonulását arra 
megakadályozza és ezzel hathatósan támogassa a magyar határ mentén nehéz har
cokat vivó tábori hadseregünket. A védőrség sokat szenvedett emberei ilyenkor 
mindig elhagyták a biztonságot nyújtó várat, kitörtek a betonerődök mögül, ki a 
nyilt terepre: zavart előidézni a körülzáró csapatban, megakadályozni az erősítések 
elküldését, sőt nem egy esetben ujabb, friss erők felvonulását a Kárpátokból a vár 
alá kierőszakolni. . . Egy tényt leszögezhetek: Przemysl és az érte folyó harc meg
akadályozta az orosz mammut seregnek a Felvidékre való mélyebb behatolását, ki
verte onnan őket, megőrizte Magyarországot az orosz rablóhadjárat fenyegető bor
zalmaitól. Ebben látom egyedül Przemysl várának legnagyobb érdemét. . . 

December hó 9-én kitört a vár főtartaléka és a hozzá beosztott egyéb csapatok 
tömege a Pod-Mazuramin és Helichán át Olszány-Birca irányában. Tamássy altá
bornagy vezeti a kitörést, melyben elsősorban a 7. és 8. honvéd gyalogezredek vesz
nek részt, támogatják őket a huszárok, a tüzérek és a VIII. védőkerület előtérállá
saiban álló 2. és 3. honvéd gyalogezredek. És minden mobil tüzére a várnak, tehát 
századomnak is két ütege. Közvetlen feladatunk volt a kitörőket az elinduláskor 
tüzünkkel erélyesen támogatni és a balszárnynak Wystoszynce, Kniazyce és Fedropol 
irányában történő előnyomulását elősegíteni. A váröv ütegei egyébként körben min
denütt megszólaltak és az októberi napokra emlékeztető harci tüz kezdetét vette. 

Az első napon az orosz körülzáró csapatok előtérállásait foglalták el csapataink. 
Olszany községből kiverték az ellenséget. Srapnelltüzzel felgyújtottuk a falut, szét
lőttük a templomtornyát, ahonnan hanyatt-homlok menekültek az oroszok. A faluból 
egy ház sem maradt meg, csak a térképen található Olszány községe. 

A második nap legélesebb harca a legendás 428-as magaslatárt folyt. Itt azonban 
megakadt az előnyomulás. A gyalogság már-már elfoglalta a magaslatot, amikor 
egyszerre irtóztató pánik fogta el az embereket, mert hátulról váratlanul saját tüzér
ségünk lőtte az előrenyomulókat. Az összekavarodott csapatokat megnyugtatni nem 
sikerült, a roham ereje megtörött, az oroszok újra összeszedték magukat, ellentáma
dásba mentek, mire szerencsére jött a rendelkezés, hogy az egyik 30.5 ágyunk meg
kísérli szétlőni a Szybenikát. Éles moraj, levegőzugás, házmagasságú tölcsérek, mig 
végre a hetedik lövés után teljes diadal: telitalálat a Szybenica ormán. Szerteröpül
nek az oroszok, karok, lábak, fejek, egész testek, s vége az oroszok ottani hadállásának. 

A 428-as magaslatnál történt események azonban megállították az előrenyomulást 
és a vár parancsnoka este 6 órakor az általános visszavonulást elrendeli. A vérrel 
áztatott, nagynehezen elfoglalt orosz állásokat szép csendesen ki kellett üríteni. A ki
törés különben sem érte el a célját. Közel 800 halottat és sebesültet hiába áldoztunk 
fel, nem tudtuk megakadályozni a 428-as [magaslat elfoglalását] és a Szybenica előtti 
késedelmeskedés miatt a 81. orosz gyalogdandároknak a Kárpátokba való eltolását. 

9. Harc a vár felszabadításáért. 
A hadseregfőparancsnokságtól sürgős utasítások érkeztek arra vonatkozólag, hogy 

a várőrség az eddigieknél nagyobb szabású kitörést hajtson végre. Megindult a harc 
Przemysl várának felszabadításáért. A tábori hadseregek útban vannak a vár felé. 
A várból a kitörés ismét a délnyugati irányban történik. A kitörő csapatok is ugyan
azok voltak, mint előzetesen, parancsnokaik, katonáik teljesen ismerték a terepet és 
otthon érezték magukat. Indulás december 15-én a Pod-Mazuramiról és a Helichá-
ról. Általános irány: Birca felé áttörni a gyűrűt. 
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Legelőször is el kellett foglalni a Paportenka—Kopystanka—Szybenica hatalmas 
hegylánc vonalán megerősített orosz védelmi állásokat. Óvatosan fogtunk hozzá 
Irtózatos ágyútűzzel boritottuk el minden elérhető orosz állást. Sajnos most mutat
kozott meg ismét, milyen elavult is "volt a vártüzérség felszerelése. Az ágyuk nem 
sokat értek. Még talán a Pod-Mazurami és a Helicha előtérállásokba beállított 15 és 
18 centiméteres ágyúink és haubitzaink27 tudtak valamelyes eredményt felmutatni. 
Több mint 11 ütegünk lövi a hírhedté vált 428-as magaslatot. Egész napi váltakozó 
gyalogsági támadás után végre este 9 órakor elfoglalják hős honvédeink a legendás 
pontot. Csapataink itt éjjeleztek. Itt pihenték ki fáradalmaikat. Alig 100 lépésnyire 
az ellenség előtt. Ahogy már ilyenkor pihenni lehet. Aludni puskával a kezében, fél 
szemmel az ellenségen. 

16-án alig pirkad, megindulnak hős katonáink. Hősiesen, véres rohammal beveszik 
a Namulovát, délután 3 óráig pedig elérik az Olszány-Birczai műutat a Paportenká-
tól keletre és ott az erdő szélén fekve maradnak. Végre este ugy hét óra tájban négy 
irányban megindított támadás árán a Paportenkán vannak az élőhalott honvédek s 
onnan egy ezrednyi oroszt vernek ki. Hatvan foglyot ejtenek, három géppuskát 
hoznak be és se szeri, se száma az orosz halottaknak. Kitűnt, hogy a Paportenka 
bombázásában résztvett nehéztüzérségünk pompásan dolgozott. A Paportenka elfog
lalásával elértük a kitörés célját: az út Bircza felé felszabadult. Ott sem voltak 
akkor már oroszok. Ez a december 16.-iki nap volt a legfontosabb napok egyike 
Przemysl várának dicsőséges történetében. Ha a hadseregfőparancsnokság akkor he
lyesen gondolkozik és kiadja a parancsot a végleges áttörésre, a vár felrobbantására 
és a vár területének elhagyására, akkor a még egészséges, ki nem éhezett csapatok 
olyan példát mutathattak volna, amelyhez hasonló nincs a világtörténelemben Ezt 
az alkalmat azonban elmulasztottuk. 

December hó 17-én rettentő hideg volt. Nedves, havas idő; elmúlt a nap anélkül, 
hogy valami jelentős esemény történt volna. A decemberi est hamar leszállott, az 
élelemért hátra küldött katonák sehogysem tudtak visszatalálni a csapatokhoz ' igy 
a legénység étlen szomjan töltötte el az éjszakát, fekve a földön, mig a hulló hó be 
nem fedte őket. . . 

December 18-án, a kitörés negyedik napján, ismét a Kopystanka elfoglalása volt 
a cel. De az oroszok sem maradtak tétlenek. Az oroszok az éjjel minden oldalról 
erőket vontak össze. Selyvanov tábornok ur döntő rendszabályokhoz nyúlt. Délfelé 
és különösen délután már nagy erővel orosz támadásoknak voltak csapataink kitéve 
Ezek végeredményben azonban célt nem értek. A Kopystankát elfoglalni nem sike
rült, a csatározások egész nap váltakozó eredménnyel folytak, mig végre este 8 
órakor a kitörő csapat parancsnoka: Tamássy altábornagy általános visszavonulást 
illetőleg a várba való visszatérést rendelt el. 

A négynapos harc 1000 halottjába és sebesültjébe került a kitörő 23 honvédhad
osztálynak. 

Ha összefoglaljuk az eredményeket, elmondhatjuk most évek múltán, hogy ezen 
kitörés egyike volt azoknak, amelyekre még örömmel mentek a honvédek mert a 
hadihelyzet ismeretében fegyverrel akartak utat törni maguknak a tábori hadse
reghez. 

December hó 15—16-án erős támadások és 17-én elérik derék honvédeink az előírt 
vonalat es az ellenség gyűrűje át volt törve. A nyilt harcmezőn voltak és minden 
előkészület megtörtént arra, hogy 18-án Birczán át az orosz hadsereg hátába támad
janak. Az egyik támadó csoport már elérte Sanokot és Liszkot s igy csak 25 kilo
méternyire állottunk a tábori hadseregtől. Alig egy napi járóföldnyire. 

Felsőbb parancsra, mégis vissza kellett vonulnunk, mert a tábori hadseregünket 
az oroszok a Kárpátokban erősen megverték. 

10. Szent Karácsony a várban. 
Mig ezek a harcok folytak, helyzetem a századnál erősen megrosszabbodott Domá-

nyi tűzmesterrel a barátság nem állandósult, hanem egyre jobban ^lhidegedett 
Dományi típusa volt a továbbszolgáló k. u. k. tűzmestereknek. Önző végtelenül ra
vasz és minden anyagiast kihasználó ember volt. Nem átallott filléréket elcsórni az 

27 tarackágyúink 
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embertől, csak hogy pénzszeretetét kielégítse. Kicsinyes és árulkodó volt, aki tiszt
jeinek állandó besúgója, a legénységnek pedig árulója volt. így köztünk is hama
rosan megbomlott a harmónia, aminek természetesen én ittam meg a levét. Egy al
kalommal rapport elé állított valami csekélységért. A velem amúgy sem sympatizáló 
cseh kapitány: Neuber, alig is várta már ezt az alkalmat: kitett a század irodából és 
a december 19-iki napon én már Müller főtüzmester ütegébe lettem beosztva szolgá
lattételre. Itt a földbe ásott laktanyában, vagy 60 ember között töltöttem december 
második felét, nem éppen a legjobb körülmények között. Nem állithatom, hogy 
Müller nem volt jó ember; de közismert katonás magatartása, nyersessége, felettesei 
iránt érzett feltétlen engedelmessége ellenszenvessé tették őt a legénység előtt, és 
igy magam is sokat tűrtem és szenvedtem el miatta. Különbséget nem igen tett velem 
sem Müller főtüzmester. Sőt ahol lehetett, inkább azt a látszatot akarta elérni, hogy 
ő az uri embernek sem kedvez, neki mindenki egyforma, az első a szolgálat érdeke. 
Viszont igaz az, hogy ő maga is igen pedáns, rendkívül értelmes és képzett tüzér volt, 
s nem egyszer mentette meg a század tisztikarát kisebb nagyobb bajoktól. 

így teltek a napok a századnál. Rendes szolgálat tartása, inspektió, őrségbe vonulás 
— különösen a municiós raktárnál — nem igen volt kellemes a szolgálat. Ott vezetett 
el egy keskeny erdei út a municiós raktár mellett, s igy éjjel nappal feszült figye
lemmel kellett őrt állani, nehogy valami kellemetlenség érhesse az embert. Egy 
izben majdnem lelőttem a „Feldrufot" nem tudó Sólymos zászlóst, aki a keskeny 
erdei utón felém tartva nekem akart jönni és zavarba akart hozni hirtelen megje
lenésével. 

Közben az orosz gránátok is ellátogattak hozzánk és bizony a repülőgépek által 
ledobott bombák sem nagyon kímélték az erdőt. Akkoriban nekünk még nagyon 
tetszett egy-egy ilyen repülőgép megjelenése, elővettük fegyvereinket és ész nélkül 
lövöldöztünk rá, természetesen egészen céltalanul. Végre egy várparancsnoki ren
delet véget vetett ennek a szórakozásnak is. 

Ha nem voltam szolgálatban, akkor is mindig akadt munka bőven. Müller főtüz
mester mesterien tudott kitalálni ilyen munkákat. Ágyuk állásait előkészíteni, uj árko
kat vonni, uj futóárkokat kihányni, fákat döntögetni napirenden voltak. S amilyen 
arányban nőtt a kötelességteljesítés, oly arányban romlott az élelmezés és egyéb 
ellátás. December hó" 15-én hoztuk a lóvágóhidról az első paripa pecsenyének valókat. 
Undorral fordult el a legénység legnagyobb része a lóhústól, pedig az egyre kisebbedő 
adagok után elérkezett az idő, mikor sirva könyörögtünk már a lóhús után is. 

A na-gorachi véres események után — amelyben szerencsénkre semmilyen vonat
kozásban nem vettünk részt — elérkezett a szent karácsony ünnepe. A tiszti étkez
dékben, a legénységi barakokban .karácsonyfákat gyújtottunk. Szép szál fenyőfák 
jutottak nekünk, hiszen fenyves erdő közepette éltünk. Hiányzott azonban a kará
csonyfák alól sok-sok minden, hiányoztak a szeretetadományok, hiányoztak az ott
honi levelek. Azt a keveset, amit a várparancsnokság kiutalt a karácsony szent 
estéjére, bizony hamarosan elfogyasztotta a legénység, s maradt részünkre a bú és 
bánat, a hazavágyás gondolata, és reménye az egykori szabadulásnak... 

Jómagam a szent estét egy miskolci népfelkelő hadnagynak sátrában töltöttem, 
aki erre az alkalomra magánál látta vendégül a század négy önkéntesét. Tehát nem 
a mi tisztjeink, hanem a népfelkelő ezred egy ügyvéd tartalékos tisztje. A vacsora 
állott: borleves, gulyás-paprikás és mákos gubából. Persze utána bor és fekete kávé 
bőven. Kellemesen elbeszélgettünk, elénekelgettünk, megemlékezvén szeretett ott-
honiainkról és bőségesen könnyet ejtve az éjfél elmúltáig. . . 

A karácsony két napja már munkában talált minket. A háborúban kevés idő jut 
a sentimentalismusra, abból csak percek teliének, de annál több jut a rosszra. 

Az oroszok karácsony ünnepére beszüntettek minden ellenségest. Ügy értesültünk 
az előtérállásban levőktől, hogy még ajándékokat is küldözgettek a legénységnek és 
tisztikarnak egyaránt. Valóságos fegyverszüneti napok állottak be az ünnepek alatt 
az egymással szemközt álló csapatok között. 

Teltek a napok. Szolgálat, szolgálat és kevés pihenés. Őrség, földmunka, ordonánc28 

szolgálat, az ágyúk tisztítása, muníció raktározás, élelmiszer fuvarozás stb. stb. 
Idegőrlő nehéz napok, pihenés kevés, élelem rossz, bánásmód kutyának való. . . 

28 küldönc 
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11. Ujabb kitörés délnyugatnak. 
A karácsonyi ünnepek látszólagos csendje alatt a tábori hadsereg ismét előkészí

tett a várőrség részére egy szomorú és véres eseményt. Jelezte ugyan, hogy újra meg
kísérli a Kárpátokból az előnyomulást a vár felszabadítása érdekében. A kitörés 
december hó 27-én hajnalban vette kezdetét. Ködös, borongós, szürke nap volt a 
27-ike, amelyen a régi tervek szerint a régi utakon, az oroszok által is jól ismert 
módon hajtottuk végre. Ki a Helichán és a Pod-Mazuranin, neki a Paportenkának, 
428 és 353 magaslatok, Szybenica, Struczina és a többi, erősen helyreállított orosz 
állásoknak. 

A tüzérség parancsot kapott a legélénkebb támadásra; lőttük, is az előterepet 
amennyire ócska ágyúinkkal lehetett. Az oroszok óvatosak voltak. Jól kiépített állá
saikban lapultak és onnan fogadták irtóztató fegyvertüzzel az előnyomuló honvéd
hadosztály egységeit. Egész nap folyt a csatározás, mig estefelé nyilvánvalóvá vált, 
hogy a legbátrabban előnyomuló 7. honvédezredbeli II. zászlóalj jobbról-balról el
hagyatva egyedül állott a sötét éjszakában. Éjfélkor az oroszok, látva a zászlóalj 
elhagyatottságát, újra támadásba mennek, de a „vas zászlóalj" visszaverte azt. 

28-án reggel óriási köd, alig lehet 50—60 lépésnyire ellátni. Reggel 7 órakor az 
oroszok támadásba mennek és áttörik a frontot. A 394. és 413. magassági pontok 
közötti mély völgyben levő vízmosás védelme alatt az oroszok megkerülték a hon
védeket és betörtek a vonalakba, igy tehát a kitörésből, illetve támadásból védeke
zés lett 28-án reggel. 

9 óra felé végre felszállt a köd és szabad szemmel látható az oroszok nagy tömege 
a 394. magaslaton, ahonnan elmozdulni nem mertek. Egészen estig a dombon ma
radtak beásva. 

Az oldalon levő oroszok azonban ugy délelőtt 10 óra felé általános támadásba 
mennek át, és váltakozó harc után bekerítik az egész kitörő csoportot, amely igy 
Olszány községnek a Szán folyótól a Roksycze közötti szűk területére volt szorítva, 
amely tény lehetetlenné tett mindennemű akciót. Hiába dobott a várparancsnokság 
ujabb „kipihent erőket" az ütközetbe, az oroszok elérték céljukat: a kitörő csapato
kat megfékezték, visszaszorították. Megállottak és némán nézték, hogy a sötétség 
beálltával a mi csapataink visszavonulnak a várba. 

A várba ezalatt megérkezett a tábori hadsereg főparancsnokság utasítása: „A 3. 
hadsereg további offenzívája elmaradt, a kitörés beszüntetendő". Ismét megverték a 
Kárpátokban a Krautwald-csoportot és társait. 

A mi veszteségünk: 728 halott és sebesült. S elfogyott a vár tábori tüzérségének 
utolsó lőszere is. 

Rettenetes két nap volt ez a két nap: a gyalogság irtóztató sokat szenvedett. Ez 
volt különben az utolsó offenzív akciója a várnak. Ekkor már mélyen bent gyöke
rezett a ba j . . . Csak akkor még nem akarták a vezetők ezt észrevenni... 

12. Az éhező vár. 
December elejéig nem igen volt baj az élelmezéssel. A legénység is megkapta az 

előirt „háborús adagokat". Csak mikor december elején bizonytalanná vált a vár 
felszabadítása, néztek kicsit utána az élelmezési raktárak fenekének. Ekkor aztán 
furcsa dolgok derültek ki. Kirobbant a nagy botrány. Az első körülzárás alatt senki 
sem törődött az élelmezés problémájával. Amikor a vár felszabadult, az előnyomuló 
hadsereget élelmezte mintegy [egy] hónapon keresztül. Leadtak irtóztató mennyiségű 
élelmet. A felszabadítás viszont rövid ahhoz, hogy a leginkább Magyarországból 
bejövő élelmiszervonatok pótolni tudják a hiányt. Főleg a vágómarha hiányzott és 
ezzel kapcsolatban a tej, vaj stb. A helyzetet súlyosbította, hogy a kb. 131 000 főnyi 
katonaságnak mintegy 30 000 civil lakosságot is nemsokára élelmezni kellett. Az 
előírt 3700 ló helyett pedig cca 27 ezer ló volt a várban, amelyeket szintén élelmezni 
kellett, de amelyek szegények végre is minket tápláltak. 

A vár — az akkor fennálló hadászati előírások szerint — 3 hónapi élelemmel lett 
volna ellátandó. Ez sem történt meg, éppúgy mint az sem, hogy a civil lakosság 
magát három hónapra élelemmel lássa el. Felhívták ugyan a lakosságot erre, de 
senki sem ellenőrizte, vajon a jelentett készletek megvannak-e. Igy a gazdag lakos
ság elmenekült, s ott maradt a szegényje és a spekulánsok. Ez utóbbiak lettek rész
ben a mi szerencsénk, mert tőlük legalább jó pénzért mégis lehetett valamit venni. 
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December közepe táján jelentette a várparancsnokság a hadseregfőparancsnokság
nak, „hogy egy havi élelmiszerkészletünk a lovak részére január 10-ig, a legénység 
részére pedig január 17-ig lesz legfeljebb elegendő." 

A nagy tanácskozások első látható eredménye a legénységnek lóhússal való ellá
tása volt. A napi adag a következőkép alakult december hó második felében: 300 g 
hús, 100 g főzelék, 350 g kenyér, 100 g zwieback29, 25 g só. Szomorú élelmezés, de 
lett ez még szomorúbb is. 

Az élelmezési árak a szabad kereskedelemben ekkor már hihetetlenül felmentek. 
Alljon itt egynéhány cikk ára: 1 komiszkenyér 8 Kor. (ona), 1 tojás 1 K., marhahús 
kilója 8 K., kockacukor 12 K., tej literje 2 K. 

Ugyanekkor a legénység heti keresete 1—2 Korona, a tisztek havi fizetése 
200—300 Korona. Mindebből nem igen tellett már a sovány kincstári koszt feljaví
tására. De akinek még volt is magánpénze, venni az sem tudott, mert a spekulánsok 
a városban bujkáltak, s mikor került egy-egy szegény vártüzér a városba? Nagy 
hiány mutatkozott a zsiradékokban is. A legénységnek kijáró napi 50 gr szalonna 
már a mesék országába tartozott. Marhahús helyett lóhús járta már ekkor, a főzelék 
napról napra kevesebb és rosszabb. A végén már csak fehér, vagy cukorrépa. Vér
has és bélbaj lett a következménye. Sokszor darált kukoricalisztet kaptunk, bur
gonya ünnepszámba ment. De ez is gyakran fagyott volt. A só hiánya nagyon érez
hető volt. 

A legnagyobb és végzetes baj azonban a kenyér körül mutatkozott. December 
10-ike után az előirt 700 g helyett már csak 350 g-ot adtak, de azt is milyet! A 
magyar katonának félfogára sem volt elegendő. Az éhség érzése mardosta őket. 
Jómagam kevés kenyeret ettem és igy szerencsémre gyakran elcseréltem kenyér-
ada'gjaimat egyéb élelmiszerre, leginkább tejre és vajra. Ez segített némileg rajtam. 
Azonkívül állandóan tartogattam magamnál tartalék adagokat arra az eshetőségre, 
ha már mindenből kifogytunk volna. így a még Budapestről magammal hozott sza-
lámirudam, konyakom és tartalék zwiebakjaim mind megvoltak még ekkor. 

A legénység azon része, akik rendes evők voltak, bizony már nagyon éhezett. 
Találkoztam olyan csontvázzá aszott munkásosztagbeli szegény magyarral, aki ke
nyeret, élelmet kéregetett, s mikor néhány darab száraz kenyérdarabot adtam neki, 
kezet akart csókolni érte. Voltak olyanok is, akik a szemétdombon keresgéltek csont
darabokat és főleg kenyérhulladékot. 

Mégis a lóhús volt a bajban a szerencse. A nyers lóhúson kívül készítettek „füs
tölt, pácolt, fagyasztott marhahús" címén oly élelmiszereket is, amelyről azt adták 
be a legénységnek, hogy „békebeli" készítmény. A lóbelekből lókolbászt gyártottak, 
s ezt szívesen ették a katonák, csak lett volna elegendő. Delikatesz számban ment a 
lósonka, de ezt csak messziről láthattuk, vagy szagolhattuk. Általában véve a tisztek
nek tartották fenn az inyencfalatokat. De hiszen ez érthető is volt. Mindnyájunknak 
ugy sem jutott volna ezekből... 

13. Egyéb bajok. 
Az élelmezési nehézségek mellett 1914 decemberében már a technikai és ipari 

felszerelésekben is fogyatékosság állott be. Az amúgy is elavult ágyúk teljesen kitá
gultak, s a legrendszertelenebbül lehetett velük lövöldözni, és minduntalan saját 
csapatainkat veszélyeztettük. 

Az elesett sorkatonaság pótlására beosztották a várövbe a munkásosztagok fia
talabb embereit is. Ezek Werndl-fegyverekkelri0 lettek felszerelve, ruházatuk az volt, 
amelyben a nyáron otthon, az utcán összefogdosták őket. A legtöbben kiskabátban 
kerültek a várba, s civil ruhájuk a sok munka közepette tönkrement. Ugyanez volt 
a cipők sorsa is. 

Ruha egyáltalában nem volt a raktárakban. Még foltnak való sem, a legénység 
összevissza foltozgatta ruháját, némelyik ugy nézett ki benne mint egy „dummerau-
gust".31 Lábszárvédők készültek zsákokból, hóköpenyek fehér lepedőkből a járőrök 

39 kétszersült 30 1867-ben rendszeresített, 1877-ben korszerűsített, egylövetű, 11 mm-es hátultöltős fegyver 31 madárijesztő 
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számára, őrbundák helyett pelerineket osztogattak, papírból készült mellényeket 
szalmával tömtek ki a szegény népfelkelők. 

A fehérneműellátás sem volt jobb. Alakultak a városban hölgybizottságok, amelyek 
minden anyagot: lepedőt, asztalteri tőt, függönyt és kézimunkát felhasználva fehér
neműt igyekeztek varrni a katonáknak. Női ingeket és selyembugyikat osztogattak 
ki a legénységnek Przemysl várában az Ur 1914—15. esztendejében. . . 

Nem volt ruha, de főképen nem volt cipő. Ezért az éhezésen kivül a hideg is ala
posan megtizedelte a legénységet a várban. A tél hidege ellen semmi sem védte 
meg őket. A régi cipők talpai lassanként leváltak, mig végre feltalálják ennek is az 
orvosságát: fából csináltak cipőtalpat, vagy szurokba mártott ócska rongyot varrnak 
össze talpként. 

Nincs ruha, nincs fehérnemű, nincs cipő és nincs gyufa. Egy század 4 csomag 
gyufát kap egy hétre, s a szálakat úgy őrzik, mint a tűzimádók. Így készülnek el az 
öngyújtók ezrei. 

Elfogyott a szappan is. Kezdték később lófagyúból gyártani, de elég büdös volt. 
Hogy aztán a játékkártyától a vitézségi érmekig mi minden egyéb is készült 

Przemysl várában, az már szinte elmondhatatlan. Lózsirból glycerin a „rückluf" 
ágyuk''2 részére, gyertya, világítás részére, dohánypác a cigarettázok részére stb., 
ezer meg ezer variációban. 

A sok nélkülözés, éhezés szenvedés nem is maradt hatás nélkül. Októberben már 
beköszöntött a kolera, ez ellen orvosság nem lévén, egész erődöket izolálni kellett. 
Azután jött a vérhas, tífusz, skorbut és sok minden egyéb, egészen a végelgyengü
lésig, az éhhalálig.. . 

Szerencsére jómagam nem nélkülöztem ruha és fehérneműekben. Előrelátó voltam 
és összegyűjtöttem magamnak sok fehérneműt, ruhát és cipőt. Volt csizmám is, 
lábszárvédőm is, téli alsóm stb. Meleg kesztyű, hósapka, meleg takaró mind meg
védett a nagy hidegtől. Élelmezésem is kielégítő volt: tudtam magamnak pénzért 
mindig keríteni egy kis soronkivüli ennivalót, általában nem voltam nagy evő, s 
igy ezekkel nem igen volt bajom. 

Sokkal inkább a lelki fájdalmak törték meg egészségemet. Az otthonnal való 
levelezés hiánya, feleségem utáni vágyakozás, a helyzet bizonytalansága, a durva és 
kegyetlen bánásmód, az erős fisikai munka kimerítettek. 

Közben állandóan próbálgattam haza írni, mindenféle alkalmat és mende-mondát 
felhasználva. December hó 18-án irom a felségemnek, hogy az idő gyönyörű, hónak 
nyoma sincs, egészséges vagyok és jól érzem magam. 24-én irt lapomban jelzem, 
„hogy a körülményekhez képest jól érzem magam" — de mit is Írhattam volna mást, 
hiszen a repülőgépen továbbított lapok nagyon szigorúan meg lettek cenzúrázva és 
a célom az volt, hogy lássák odahaza kezeim irását és biztosat tudjanak felőlem. 
Hogy ezen két lapom mily körülmények között került haza, soha megállapítanom 
nem sikerült, mégis úgy vélem, hogy ismerőseim jóindulatú pártfogása folytán repü
lőn tehették meg az utat. 

A repülőgépek hoztak be néha-néha egy-egy újságot és természetesen egy-egy 
levelet és lapot a tiszteknek és protekciósoknak. Én a vár elestéig egyetlenegy lapot 
sem kaptam, ezzel szemben azonban hatot otthon tőlem megkaptak. Működött a 
katonai rádió is, amely Buszkovicén volt felállítva. Természetesen a várparancs
nokság üzeneteit adta le, éjfél után híreket is kaptunk, s akik ilyenkor a telefo
noknál ültünk, sokszor hallhattunk új és friss híreket is. A dróttalan távíróállomás 
kizárólag az oroszoknak az egymás közti leadott hireit fogta fel és juttatta a parancs
nokság tudomására. 

Az orosz repülőgépek sem tétlenek ebben az időben. A déli órákban mindig meg
jelentek az öv előtt jó magasan, hogy aztán a város felett leereszkedve elvessék a 
maguk kis bombáit és annál gyorsabban távozzanak. Sok halált és bajt okoztak, de 
a végén már nagyon megszoktuk őket, és „kutyába sem vettük" őket. 

Karácsony és újév között nem igen történt valami különös dolog. A legénység el 
volt foglalva az ő mindennapi munkájával, a tisztek élték a maguk külön életét, nem 
sokat törődve a legénységgel, amelyet a főtűzmester és az altisztek irányítottak. 

32 helyesen : rücklauf = hátrasikló 
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Jómagam is elmerültem az „unterstand" napi életében, dolgoztam, szolgálatot tel
jesítettem és „epekedtem" de hiába. 

Magában a városban elég vidáman folyt az élet, ha néha napján valamiképen be
vetődtem, bizony csak keserűség fogott el, látva azt, hogy némelyeknek milyen jó is 
megy, mig a tizezrek lassan elpusztulnak és meghalnak. De nem mindenki lehett 
ott bent sem. . . 

14. Lassú halódás. 
A sok nélkülözés, az általános legénységi testi elgyengülés, a gyakrabban előfor

duló szökések a várőrség aktivitását csaknem lehetetlenné teszik. Künn a „vonalon" 
a január különben csendes hónap volt. Harcok nélküli harc az éhség ellen, amely 
egyre jobban mardosott. Bent a várparancsnokság látta már a helyzet reményte
lenségét. Azért elhatározták, hogy Przemysl védőrsége Kusmanek tábornok vezér
lete alatt hadseregcsoporttá alakult át és ennek megfelelően megkezdték a védőrség 
átcsoportositását. Január hó 21-én megkezdődtek az erre vonatkozó rendeletek értel
mében a csapatoknál a munkálatok, de a csapatok minderről természetesen mit sem 
tudtak. A csapatok élik a maguk szomorú és apatikus életét, küzdve a napi betevő 
falatért. 

Jómagam is kimerültem már ekkor. Erőm napról napra fogyott, a sok fisikai 
munka felőrölte szervezetemet és január hó 24-én — egy hideg, havas és fagyos 
délelőtt — sáncásás közben összeestem és elájultam. Ügy szedtek össze az emberek 
és vittek be az unterstandba, ahonnan kocsival másnap bevittek a pikulicei Maro-
denhausba33. Ott feküdtem négy napig, az orvosok nem igen tudták megállapítani 
bajomat és ezért beküldtek egy nagy körzeti kórházba, a k. u. k. Festungsspital No. 
2.-be34 amely a városban levő egy nagy iskolában volt elhelyezve. Ott aztán többnyire 
bécsi orvosok kezelése alatt úgy február végére annyira összeszedtem magamat, hogy 
az ágyból felkelhettem, de bizony arról szó sem lehetett, hogy a századhoz vissza
mehessek. Nagyon legyengültem és lesoványodtam, s az orvosoknak nem volt szivük 
engem kiküldeniük. Utólag most magam is megállapíthatom, hogy erre nem is na
gyon törekedtem. Ismerve jól a helyzetet és tisztában lévén az elkövetkezendőkkel, 
céltalannak láttam az egész akkori erőlködéseket, inkább azon voltam, hogy maga
mat jól összeszedjem egy esetleges kitörésre, vagy pedig egy még inkább lehetséges 
orosz fogságra. 

A kórházban megismerkedtem egy csomó osztrák önkéntessel és altiszttel, mert 
egy ilyen szobában feküdtem. Ezek jó bajtársaknak bizonyultak és különösen egy 
fiatal aktiv önkéntes, aki civil foglalkozásban már ötödéves orvostanhallgató volt, 
nagyon figyelmes és előzékeny volt velem szemben és talán végeredményben neki 
köszönhetem azt, hogy életben maradtam. Mikor reconvalescensT> voltam, bizony 
nem egy ízben fenyegetett a „kiirás" veszedelme, de az osztrák orvostanhallgató 
ilyenkor — még kisebb trükkök árán is— megmentett engem. A jó Isten áldja meg 
őt ezért a jóságáért. .. 

Mig én a kórházban feküdtem, azalatt a bekövetkező február egy csapásra meg
változtatta a helyzetet. Az oroszok, úgy látszik, megelégelték a vár halódásának szem
lélését és valószínűleg elhatározták a vár erőszakos elfoglalását. A jelek legalább is 
arra mutattak, hogy megkezdődött az oroszok offenzív periódusa. Ügy látszott, hogy 
az oroszok is átcsoportosították a várat ostromló sereget: összébb szorították a gyűrűt 
és arra törekedtek, hogy erőszakkal foglalják el a várat. 

Február közepén az előtérállások már rettenetes állapotban voltak. A rengeteg és 
mindent beborító hó eltűnt és lett helyébe térdig érő sár. A föld felengedett, az állá
sok kezdtek beomlani. 

Február hó 17-én kezdték el vágni a tiszti lovakat. A többit már megettük. Feb
ruár hó 24-én kiderült, hogy csak takarmányrépát adhatnak a legénységnek, amely 
állandóan összetűz az adagok kiosztásánál. Az élelmezést ekkor ismét leszállították 
és az egész napi élelem: 50 g zwieback és 90 g főzelék, de ez is takarmányrépa. 
Elrendelték azt is, hogy a kenyérhez ocsút, korpát és falisztet keverjenek. A kenyér 

33 gyengélkedőház 34 cs. és kir. 2. várkórház 35 lábadozó 
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ennélfogva majdnem ehetetlenné válik. A magánforgalomban hihetetlen árakat fi
zetünk egyes cikkekért. Cukor 24 K., tojás darabja 1,40 K., 1 kg vaj 20. K. 

Tejet csak a kórházakban kaptunk, de csak a súlyos betegek és sebesültek. Magá
ban a kórházban még úgy ahogy tűrhető volt a helyzet. Igaz az is, hogy egy békebeli 
kórházhoz képest rettenetes állapotok uralkodtak itt is, de legalább napjában három
szor megkaptuk az ennivalót, jó melegen és Ízletesen. Tea és feketekávé volt a fő 
eledelünk itt, és jó pénzért, legalább a zugforgalomban, tudtam magamnak vájt, 
szalonnát és egyéb ily cikkeket vásárolni. Az ottani zsidóság ki tudta mindig keresni 
az alkalmat arra, hogy a kórházba bejusson és itt méregdrága pénzért értékesítse a 
leginkább görbe utón szerzett cikkeket. 

Érdekes jelenség volt a kórházban annak megfigyelése, hogy mikor küldtek ki 
egy csomó félig meddig élő embert a századokhoz. Ilyenkor egynéhány nap múlva 
kitörések történtek az előterepekre és a parancsnokság állandóan sürgette az em
berek kiküldését. Vagyis röviden: a kórházból az emberek harcba mentek és nem 
volt ilyenkor semmi kímélet. Aki egyszer a századhoz visszakerült, annak a kitörés
ben is részt kellett vennie.Ez alól természetesen kivételt képeztek a szláv nemzeti
ségű katonák, akikkel már nem igy bántak el. A csehek, ruszinok, polyákok36 bizony 
nem igen küldték ki társaikat a kórházból, melyet ők tartottak megszállva, lévén 
kint a fronton „megbízhatatlan" elemek. A teljes kiszolgáló személyzet, az orvosok, 
a sanitécek kivétel nélkül szlávok voltak, a magyarok csak betegek lehettek, de az 
is rövid ideig, vagy a meghalásig. .. 

A kórházban kegyetlen hideg uralkodott. Fűteni csak a súlyos betegek szobájában 
volt szabad. Ha ki kellett a betegnek mennie, tetőtől talpig fel kellett öltözködnie, 
ha nem akart ujabban megfázni. Mindenfelé piszok és mocsok, rendetlenség. Volt 
egy „dysentheriás"37 szoba, ahonnan naponként 8—10 halottat vittek ki. Még nézni 
is borzalmas volt. Javarészt magyar honvédek és népfelkelők feküdtek benn. Egy 
izben bementem ebbe a halálszobába és meglepetten látom, hogy egy súlyos beteg 
öreg népfelkelő a fal mellett állva azt kapar gat j a, és a lehulló meszet csajkájával 
felfogja. Kérdésemre, vájjon mit csinál, azt felelte, hogy a csajkáját akarja meg
tisztítani, mert rozsdás. Hóna alatt ágyához vezettem és lefektettem. Két óra múlva 
halott volt. Szegény öreg magyarom, még ekkor is a csajkájára gondolt. 

Januárban még irtam haza néhány levelezőlapot, amelyeket repülőgépen továbbí
tottak. Igy kézhez vette feleségem a január hó 8., 17 és 26-án irt lapokat. De amint 
bekerültem a kórházba, már nem állott módomban több lapot irnom és bizony a 
vár elestéig nem is írhattam többet. A tábori újságban közlést adtam le barátaimnak 
arra vonatkozólag, hogy hol fekszem. Igy társaim a századtól több izben meg láto
gattak, legszorgalmasabb látogatóm azonban dr. Pump Károly ügyvéd barátom volt, 
aki hetenként bentjárván százada részére vételezni, engem meglátogatott és ilyenkor 
minden jóval ellátott. Soha sem fogom neki ezt elfelejteni. 

Közben az oroszok mind közelebb merészkedtek a várhoz. Ennek megakadályo
zására február 9., 13. és 18-án a III. védelmi körletben kitöréseket hajt végre a vár-
őrség. Február hó 19-én pedig az oroszok mentek át a támadásba, betörnek a Heli-
chára és a Pod-Mazuramira, de vitéz honvédeink véres harcok árán vissza és ki 
verik őket. Mi bent a kórházban mindezt a sebesültektől tudjuk meg, akiket bizony 
szép számmal hoztak be az ilyen kitörések után. 

Az éhség egyre fokozódott és ennek megfelelően a legénység morális értéke is 
egyre csökken. Gyakoriak lettek a szökések, egymásután történnek öncsonkítások. 
Egymás után fogják el a figyelmetlen tábori őrsöket, amelyek a nagy kimerültség 
és éhség következtében már képtelenek is voltak a szolgálattételre. 

A város felett egyre sűrűbben jelentek meg az oroszok biplánjai38. Dobálták szor
galmasan a bombákat, sok sok anyagi kárt okozva és ember életet kioltva. Egy izben 
a kórház közvetlen közelében robbant a bomba, és amint később értesültünk, egy 
szekeret lovastól emberestül együtt agyonvert és egy szegény asszonyt, karján ülő 
gyermekével együtt halálra sújtott. 

A helyzetet jól ismerhették az oroszok is. Valószínűleg a városban élő kémjeik 
utján megfelelően informálva voltak, mert röpcédulákkal árasztották el a várost 

3,1 lengyel 37 vérhas 
»* kétfedelű repülőgép 
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és az előterepeket is, amelyekben átcsábitgatták a legénységet minden jót igérve 
nekik. 

így érkezett el 1915 márciusa. A még csalóka, télbe játszó, de már a tavaszi szellők 
szárnyán lassan langyosodó március. .. 

15. A végzetes március. 
Mig a városban látszólag folyt a víg élet, ezalatt a védvonalban százával hullottak 

tovább az emberek. A sebesült és betegállomány március hó 3-án már 9000 beteg és 
6500 gyengélkedő. A várnak eleddig 1452 halottja volt, az eltűntek száma: 3538. Fo
gyaték tehát csak 5000, de szolgálatképtelen 18 000. A kórházak felszerelése pedig 
már teljesen kimerült. Gyógyszer igen kevés volt, kötszer alig valami. 

A városban térzene és esti hangverseny járta. Jellemző a civil lakosságra, hogy 
egy utcának két házában tartott házkutatás eredményeképp 47 mázsa eldugott élel
miszert találtak. Ezalatt az előtérállásokban tétován, kidülledt szemekkel imbolyog
tak az emberek. Kolera, tifusz, skorbut, éhinség és csendes lassú halál várt rájuk. 

A tábori felmentő hadsereg pedig nem jött. Hire jár, hogy Kusmanek ezt mondotta 
volna: „Nem hagyjuk itt magunkat megfogatni, mint egy egérfogóban, és ha a had
sereg nem jön ide, mi megyünk hozzá.. ." 

Tervek készültek a nagy kitörésre. Átalakították a tábori hadsereg parancsnok
ságától vett utasítás szerint a vár védő őrségét áttörő hadseregcsoporttá. Az előké
születek megtörténtek, várták a parancsot. Az pedig egyre késett. 

Március hó 13-án pedig ujabb erőpróba várja Przemysl hős katonáit. A IX. vé
delmi körletben egészen szokatlan időben — fényes nappal — megtámadják az 
oroszok a Na-Gorach állást, és azt rövidesen elveszik az osztrák 35. Landwerktől.™ 
300 foglyot ejtenek és berendezkednek az előtérállásban. Az 5-ös honvédek által 
védett baticzei állást elfoglalni nem tudják, de a Na-Gorach elvesztése miatt ezen 
nagyon előretolt állást ki kellett üríteni. Már különben senki sem törődik az előre
tolt állásokkal, már mindenki érzi a véget. 

Nap-nap után tárgyalások a hadseregfőparancsnoksággal az áttörés helyét és ide
jét illetőleg. Végre március hó 17-én megjelennek az áttörés keresztülvitelére kiadott 
irányelvek, tehát végre döntés történik. 

A parancsnokság utasítására a várkórházakat az orvosok felülvizsgálják, és aki 
csak kicsit harcképes, kiküldik a csapatokhoz. Jómagam alig menekültem meg a 
kiküldéstől, de ekkor már a kórház parancsoló főorvosa tartott ott. 

Március 18-án a tábori századokat megtömik minden jóval. Régi tartalék konser-
veket, bort, pálinkát osztogatnak ki, de az elgyengült szervezetek már nem bírják 
ezt ki. A tilalom ellenére az emberek nagy része megbontja a jéghideg konserveket, 
befalják, ráisszák a bort és meghalnak.. . 

Ezren és ezren pusztulnak el mohóságuk következtében. Éjjelre nem egy század 
teljesen berúgott, a csontvázzá aszott emberek az ital hatása alatt összeestek. A házak 
mellett hullák fekszenek, a hullák mellett konserves dobozok... 

A przemysli tragédia március 19-én játszotta utolsó felvonását. Éjjel 1 órakor 
kezdte meg a kitörő csoport az elonyomulast, és reggel 4 óra 40 perckor indult meg 
az általános támadás. Csonttá fagyott, vizenyős réten sűrű hóvihar közepette fej
lődnek fel a honvédek. A várparancsnokság által kiadott hivatalos jelentés szerint: 
„a támadás nagy ellenséges erőkre bukkant. A foglyok mondása szerint ott volt 
közöttük az egész 58. tartalék hadosztály. Még mielőtt a kimerült 108. dandár és a 
Kloiber-dandár [a Klaiber Frigyes ezredes parancsnoksága alatt álló cs. és kir. 1. 
vártüzér dandár] beavatkozhatott volna, már összetört volt a támadás az ellen
séges ellentámadás folytán. A kombinált Waitzendorfer-hadosztály nagy vesztesé
gekkel visszavonult. A legénység ki van merülve. A 23. honvédhadosztály támadása a 
M. H. Nowosiolki magasságig jutott előre. Igen erős ellenséges ellentámadás vissza
vetette. A 2. és 5. honvéd gyalogezred, továbbá a 7. honvéd gyalogezred zöme rész
ben elesett, részben fogságba jutott. A 8. honvéd gyalogezrednek is nagy veszteségei 
vannak. A 23. honvéd hadosztály tehát majdnem megsemmisült. A m. kir. 97. nép
felkelő dandár veszteségekkel vonult vissza. Általános a kimerülés. . ." 

39 helyesen: a k. k. 35. Landwehr Regiment-tői. 
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Ez a rövid összefoglaló szürke története a przemysli várőrség utolsó kirohanásának. 
Amint utóbb kiderült, az egész kitörés és annak tervei el voltak árulva. Minden 
mozdulatunkat ismerték az oroszok, és e célból nagy erőket koncentráltak a kitörés 
helyére. 

A hivatalos statisztika szerint a kirohanásnál Przemysl 130 000 főnyi hadseregéből 
összesen 8500[-as] ütközetlétszámot tudtak összeszedni és ebből 2662 jött vissza, a 
veszteség tehát : 5838 főt tett ki, ami megfelel 68,6%-nak. 

Az áttörési kisérlet ezek szerint hősies elgondolású, de kivihetetlen terv volt, 
amelynek helytelen elgondolású megvalósítása csak súlyosbította a várőrségnek 
helyzetét és betetőzte, siettette a tragikus véget. . . 

A katonai szakértők szerint még ma is az a vélemény, „hősi cselekedet volt a ki
törés. Történelmen alapuló tradíció, Zrinyi Miklós és társai példájának utánzása, 
de a gyakorlati értéke semmi sem volt . . ." 

A kitörés sikertelenségé percek alatt elterjedt a városban. Délután már hozták a 
kórházba a sebesültek százait és a végelgyengülésben összeesett ezreit. Mi, a kór
házban tartózkodók tőlük értesültünk a kitörés lefolyásáról és annak epizódjairól. 
Természetesen akkor és ott még nem láttuk úgy a helyzetet, ahogy ezt ma itt leir-
hatom. Rettenetes pánik vett rajtunk erőt és állandóan attól rettegtünk, hogy az 
oroszok erőszakkal is beveszik a várat. 

Természetesen az események most már a várban is végleges helyzetet teremtettek. 
Az utolsó napokban, 19. és 20-án este a körletparancsnokok egymásután jelentik, 
hogy az oroszok előnyomulnak és támadnak, lövik a várat köröskörül. Támadásaikat 
azonban mindenütt sikerrel visszaverik. Érős tüzérségi harc folyt közben és arra 
állandóan válaszoltunk. 

A városban lakók (közül) ekkor már mindenki tudta, hogy az áttörés sikertelen
sége" folytán a vár már nem tarthatja magát. A civil lakosok féltek az oroszoktól, 
sajnáltak minket, de voltak olyanok is, akik örültek. Az árak mélypontra estek. 
Féltek az oroszok rekvirálásaitól és inkább olcsóbban eladtak mindent. 

Március hó 20-án egész nap lóvágatás folyt. Minden lovat le kellett vágni. Kivétel 
a parancsnokság lovai. 

Március 21-én egy utolsó nagy tanácskozásra ült össze a várparancsnokság a védő 
tanács tagjaival. Ez a bizottság, a bécsi katonai levéltárban fennmaradt jegyző
könyv szerint, március hó 22-én reggel 6 órában állapította meg a vár átadásának 
időpontját. Ezt megelőzően a hajnali órákban pedig a vár és összes erődéi felrobban-
tandók. 

A már régebben kidolgozott és kiadott tervek szerint 21-én délután elégetik az összes 
található pénzeket (mintegy 6 700 000 koronát), felgyújtják a repülőgépeket, tönkre
teszik az összes autókat, felrobbantják a vasúti állomást, felégetik a vasúti kocsikat 
és mozdonyokat. 

Egész nap és éjjel közben bombázták az oroszok a várat. Egyes helyeken 28 cm 
nehéz mozsarakkal és hajóágyúkkal tüzeltek. 

Borzalmas ágyútűz és dörgés közepette indult meg a 21-ről 22-ére virradó hajnalon 
a várban lévő munició elpusztítása. Pokoli tűz kezdődött ekkor. Egész éjjel dolgoz
nak a tüzérek és csak hajnali 2—3 óra között kezd lassan fogyni a tüzérségi munició. 

Hajnali 3 órakor a vár őrsége kimerülten és teljesen megsiketülve hallgatja azt 
az irtózatos, pokoli koncertet, amit ágyúink és a különböző robbanások okoznak. 

Hajnali 4 órakor a borzalmas ágyútűz tetőfokát éri el, mennydörgésszerűén száll 
az erődvonalon végig az ágyúk hattyúdala. . . 

Hajnali 5 órakor az utolsó lövésekkel az ágyúkat robbantják szét tüzéreink. Ez
alatt megkezdődött a fényszórók, lakberendezések, kályhák, ablakok és minden 
használható értéknek az elpusztítása. Petróleummal leöntöttek mindent és meggyúj
tották azokat. 

Befejezésül az utásztisztek vezetése alatt megkezdődött az aláaknázott erdők fel
robbantása. Ezzel egyidőben a városban a municiós raktárakat és a Szán hídjait 
rombolták szét. 

A Szán közúti vashidjának robbantását magam is látom kórházam ablakából. Táv
csövön nézem azt. Látom, hogy dolgoznak a katonák. Egyszerre csak egy óriási dörej. 
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A hid felágaskodik, sűrű por és füstfelhő száll az ég felé, s mire eloszlik, a vizbe 
zuhan a hid. Röviddel ezután hét waggon benzint öntenek a Szánba. 

Köröskörül az egyes erődökből magasan csapnak ki a lángok, hatalmas tűzosz
lopok támadnak, óriási léggömbhöz hasonló, pirosan izzó tömegek robbannak a 
légbe. A vár és a város lángban á l l . . . Pokolian szép, szomorú tűzijáték... 

Teljesen világos lesz. Gyönyörű szép, kék, felhő nélküli az ég. A legszebb nap, 
ami eddig csak volt. 

Közben az erődvonalon a lépésről lépésre visszavonuló gyalogsági és tüzérségi 
csapatok elpusztítanak minden fegyvert, bajonettet, kardot, mozgókonyhát stb. 
Parancs szerint minden ellenségeskedést beszüntetnek. 

A városban nagy a pánik. Mindenki lakásán marad és a fejleményeket lesi. Egy
szerre csak, úgy kilenc óra felé, hangos hurrázással bevonul a 81-es tartalék divisió 
egyik százada elsőnek a városba és berontanak tisztjük vezetése alatt a várparancs
nokság épületébe. Rövidesen megérkezik ugyanezen divisió tábornok parancsnoka is: 
Czistiakov, s ő is a parancsnokságra hajtat. 

A várba beözönlő oroszok összeölelkeznek, énekelnek, örvendeznek. A közönség 
kimerészkedik az utcákra és kiváncsian nézegetik őket. Az utcán nagy barátkozások 
folynak. Az oroszok katonáinknak konservet, kenyeret adnak, cserébe dohányért és 
cigarettáért. Csoportokba verődve járkálnak katonáink az oroszokkal barátkozva. 

Czistiakov* parancsára az összes vendéglőket és korcsmákat be kellett zárni. Közben 
az oroszok rabolni kezdenek, s sietnek lefoglalni a betegek részére őrzött 200 hordó 
bort. 

Gandurin tábornok átveszi a várparancsnokságot. A tisztek elszállásolják magukat 
a magánházakhoz. Lefoglalják a ruhatárakat és kutatnak a pénz után. Ez azonban 
nincs. 

Estére a Stieber kávéházban már furcsa élet támadt. Az asztaloknál együtt ülnek 
a mi tisztjeink az oroszokkal és volt most egyszerre cukor is a fekete mellé, sőt 
pezsgő is került minden orosz asztalára.. . 

Ezalatt parlamenterjeink a szabályok értelmében elvégzik dolgukat Seliwanov 
tábornoknál, a 11. blockirozó40 orosz hadsereg parancsnokánál. Megbeszélik a vár 
átadásának feltételeit és miután 23-án reggel a tábornok a várból visszatérő vezér
kari főnökétől vett értesülése alapján meggyőződött parlamenterjeink által előadottak 
valódiságáról, elbocsátja őket és követeink visszatérhettek a várba. 

Jelentéstételük után Kusmanek tábornok elutazott Cholmba, onnan pedig Brest-
-Litowskba vitték, az orosz hadsereg főparancsnoksághoz. 

Az oroszok tovább rabolnak. Lembergi rendőrök és kozákok igyekeznek a rendet 
fenntartani. Nem egy sortűz hangzott el. Áldozataik: magyarok, osztrákok és oroszok 
vegyesen. 

Közben az orosz élelmezési szállitások egyre jobban érkeznek a várba. 25-étől 
kezdve már az oroszok adták az élelmet a legénységnek, csak a kenyérrel még nem 
tudtak ők sem rendelkezni. 

Március 23-án eligazitást ad ki a várparancsnokság. Az oroszokkal egyetértően 
intézkedik az elszállításról, elvihető podgyászról stb. 

Március 24., 25. és 26-án adják ki az utolsó parancsokat, a magyar parancsnokság 
együtt az oroszokkal. Az uj orosz városparancsnok, Artamanov gyalogsági tábornok 
18 pontból álló parancsában elismeri Przemysl hős védőinek önfeláldozó tetteit és 
ennek elismeréseként megengedi a tiszteknek kardviselését. 

26-a után megkezdődött a nagy evakuáció. Gyalog, kancsuka kisérete mellett indí
tották útnak a szomorú sereget. 9 tábornok, 93 törzstiszt, 2500 főtiszt és katonai 
hivatalnok, 117 000 ember széledt el rövidesen a nagy Oroszországban, hogy ott foly
tassa a szenvedést és bajt, ahol a mai napon elhagyták. . . 

16. Hiába várom a tábori hadsereget. 
Én tehát végleg elszakadtam századomtól és a 6-os vártüzérektől. Zászlóaljamat is 

evakuálták rövidesen az oroszok, és én magamra maradtam a kórházban. Nézzük 
csak egy kissé meg, milyen is volt a helyzet a kórházban. 

40 a körülzárásban részt vevő 
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Az utolsó kitörés után és az azt követő átadás alatt természetesen igen sokan 
igyekeztek bejönni a kórházba. Mindenki azt remélte, hogy az oroszok a betegekkel 
és sebesültekkel jobban fognak bánni, mint a rendes foglyokkal. Hát ez be is követ
kezett. Respektálták az oroszok a kórházakat, és igyekeztek is tőlük telhetőleg eleget 
tenni a genfi konvenció előirásainak. 

Abba a kórházba, ahol én tartózkodtam, csak a megszállás negyedik napján vető
dött be egy orosz katonai és egészségügyi bizottság-féle, és vette át a parancsnok
ságot a mieinktől, az 1. számú uráli kozák ezred 1. százada. Megindultak a végtelen 
névsorirások, az összeirások, jelentések stb. Nem volt elég irnok a kórházban, aki 
eleget tudott volna tenni a sok írnivalónak. E mellett cirill betűkkel is óhajtották az 
egyes jegyzékek és névsorok összeállítását, ami nem kis fáradtságunkba került. 
Jómagam ismertem a cirill betűket és elég jól beszéltem akkoriban a szerb nyelvet, 
igy hamarosan bekerültem az oroszok irodájába és ott nélkülözhetetlenné tettem 
magam. Tudtam is tőlük mindent, s eleve értesíthettem erről közvetlen környeze
temet. 

Egyébként az oroszok .magát a gyógyellátást továbbra is a mi orvosainkra és 
gyógyszerészeinkre bízták, és csak kisebb ellenőrzést gyakoroltak ezek felett a dolgok 
felett. Jómagam is már egészen begyakoroltam magam a gyógyszeradagolásba és ki
osztásba is részt vettem a napi visiteken az orvosokkal és a kijelölt orvosságokat 
adagoltam a betegek számára. így lassankint az oroszok szemébe „felcserként" tűn
tem fel és ennek köszönhetem végeredményben azt, hogy fogságom jó része alatt 
ily minőségben működhettem. 

Lassan kitavaszodott. Szép meleg idők jártak, a fák kizöldültek, elkövetkezett az 
április, elmúlt a húsvét, minden különösebb emóció nélkül. Próbáltam haza is iro
gatni lapokat és leveleket, de bizony — amint később kisült — az akkor irt értesí
tések közül csak a IV. 28-án irt szerb nyelvű lap került haza. így tehát minden 
összeköttetés és hir hijján voltam. Szerencsére pénzem volt valamelyes, s igy e téren 
nem is szenvedtem hiányt. Lassanként kezdtem eladogatni egyes feleslegesnek tar
tott ruhadarabjaimat is és ezek értéke fejében aranyat vásároltam magamnak abban 
a reményben, hogy ezt jobban megőrizhetem és bárhol értékesíthetem. 

Közben az oroszok egyre jobban evakulálták a kórházakat is. Akit lehetett trans-
portokba osztottak, s alkalom adtán valamelyik nagyobb szállítmánnyal elvitték a 
várból. Igy lassanként a kórtermek is kiürültek. Igyekeztem természetesen a magam 
továbbszállítását húzni-halasztani, úgy gondolván, hogy ráérek Oroszországba menni, 
a nagy bizonytalanságba, jobb ma egy kis biztos hely a vár romjaiban is, mint a 
bizonytalanban. Állandóan hozták ugyanis híreket, hogy a „feldarmee" közeleg. 
Most jönnek, itt vannak, ott vannak. Egy éjszaka felmentem a legmagasabb részére 
a kórháznak s onnan figyeltem a távol délnyugati határt. Tényleg tompa ágyúdü
börgés és halvány fényjelek voltak hallhatók és láthatók. Mit nem képzel el ilyenkor 
egy, a szabadulásra váró hadifogoly, és miben nem reménykedik egy szerencsétlen 
emberfia... 

De a „feldarmee" csak nem jött. Már április vége felé járt az idő, midőn egy szép 
nap parancs érkezett, hogy a „sanitäts" legénységet külön összegyűjtik egy kórházba 
és onnan viszik el egyenesen Moszkvába, hogy ott a genfi konvenció értelmében 
kicseréljék a mi hadseregünk által foglyul ejtett egészségügyi csapatbeli emberekkel. 
Ebből a konsignációból természetesen már magamat sem hagytam ki, s igy április 
hó 23-án kórházunkból átmentünk vagy ötvenen a Nizsankovicei-ut mentén fekvő 
egyik új iskola épületébe, közvetlenül a zsidó templom mellé, ahol az oroszok össze
gyűjtötték a sanitäts legénységét. Itt vártuk türelemmel az Oroszországba való el
indítás szomorú napját. 

Egyszerre csak hire terjedt, hogy a cár meglátogatja Przemysl várát és városát. 
És valóban nap nap után nagy takarítások folytak az utcákon, sepertek, tisztogattak, 
mészvizzel lelocsolták az úttestet. Éppen zsidó húsvét volt, amidőn egy délután a 
templomból kijövő és fekete ünneplőbe öltözött, cilinderes urakat az oroszok körül
fogták, kezükbe seprőket nyomtak, kannákat adtak és hajtották őket a kényszer
munkára minden tiltakozásuk dacára. Ezt a jelenetet soha sem fogom elfelejteni 
még élek.. . 

Április hó 29-én reggel aztán parancsot kaptunk, hogy az utcai szobákból vonul
junk be az udvariba, és segítsünk az orosz legénységnek az ablakok besötitésében. 
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Uram Isten! Minden ablakon lehúzták a függönyöket, és még tetejére belülről erősen 
beszegezték és vastag csomagoló barna papirossal bevonták, ugy hogy a napfény át 
nem törhetett rajta. A szobákba az ablakok mellé fegyveres őrök állottak, lövésre 
készen, ha valaki a szobába belépni merészelne. Ugy tiz felé aztán, láttuk az udvari 
szobákból is, hogy orosz gyalogság özönli el az uttestet, mindkét oldalon két sorjával 
állnak egymás mellé sűrűen és csendben várakoznak. Egyszerre csak nagy hurrázás 
és izgés-mozgás, zeneszó, csapatok felvonulása stb. Jómagam egy klosett ablakából 
gyönyörűen végig néztem az annyira féltett cár bevonulását. Egyszerre csak nagy 
kozák csapat jött vágtában, csak úgy szikráztak a patkók, közvetlen utána tiz egy
forma, sötétkék, francia gyártmányú autó gyönyörű szép fehér és vadonatúj gummi-
abroncsokkal. Kilenc autó csukott volt. A tizedik nyitott, abban ült a cár egyszerű 
barnás tábori télikabátban, fején kucsmával, mellette balról pedig Nikoláj Nikoláje-
vics nagyherceg''1 feszes tartással és állandóan tisztelegve a hurrázó csapatoknak. 
Maga a cár sápadtan és egykedvűen nézte az egész bevonulást. Civil embert én abban 
az utcában nem láttam egyet sem, hacsak valahol másutt nem engedélyeztek nekik 
szabad tekintetet a „bátyuska" felé. 

Az autók nyomában megint vágtató kozákok, s utánuk végtelen sorban lovas 
katonaság. 

Ügy jó másfélóra múlva ismét megtörtént a bevonulás, csak most már fordított 
irányból. Amint az orosz lapokból értesültünk, a cár tényleg eljött a „bevett vár" 
megtekintésére, s mikor előttünk elvonult, akkor a város szélén fekvő „garnison 
Spitalba"42 ment, ahol sebesült orosz tisztek feküdtek és azokat látogatta meg. Ügy 
értesültünk, hogy délben nagy bankett volt a tiszteletére, délután pedig már el is 
hagyta a város területét. 

Végeredményben tehát én nagyon is jól láttam az egész bevonulást. Tehát a nagy 
óvóintézkedéseknek az volt a vége, hogy egy klosett ablakából gyönyörűen le lehe
tett volna dobni egy bombát, ha arra az embernek megfelelő eszközök rendelkezésére 
állottak volna. De kár lett volna ezt cselekedni. . . szegény cárt elérte a saját végzete 
amúgy is a saját népe szabad akaratából. . . 

A cár látogatásának epizódja is elcsendesedett lassankint, és bizony jött a végóra 
a sanitätsek részére is. Május 2-án reggel korán alarmirozták a legénységet és pa
rancs jött, hogy azonnal indulás Oroszországba. Természetesen lázas sietséggel cso
magoltunk és a mintegy kétezer embert kitevő transport úgy 9 órára már készen 
is állott az utcán. Szép derűs idő volt, kissé hűvös, de igazi kora májusi levegő. Hosz-
szas számbavétel és számolgatás után úgy 11 óra felé aztán útnak inditották a csopor
tokat. Kozákok fogtak közre bennünket, jobbról balról spaliertw alkotva, szorosan a 
négyes sorokban állított emberek mellett lovagoltak a víg kozák legények. Mi, dúsan 
megrakva cókmókjainkkal, valóban nem egy levert csapat képét nyújtottuk, külö
nösen figyelembe véve a sok jól kihizott őrmestert és egyéb altiszteket, akik jófor
mán valamennyien az irodákból, raktárakból és kórházakból kerültünk ide. Amellett 
mindenkinek annyi cókmókja és felszerelése volt, hogy alig győztük a cipelni valót, 
sőt jómagam is fogadtam magamnak egy szegény legényt, aki bagagem'1* egy részét 
vitte. 

Elindulván az volt az általános vélemény, hogy a pályaudvarra visznek bennünket 
s ott bewaggoniroznak és úgy visznek Oroszországba. Itt ért bennünket az első csaló
dás. A nizsankovicei-útról szépen bekanyaritottak bennünket a Medyka felé vezető 
országútra és a várost elhagyva szép lassan elindultunk gyalog Lemberg felé. 

Amint később, hónapok múltán értesültünk, az oroszok sietsége alapos volt. Meg
kezdődött napok múlva a hires „gorlicei" áttörés, amely felgöngyölítette az orosz 
frontot egészen Varsóig és még tovább is. Ekkor kezdődött meg az osztrák-magyar 
hadsereg nagy előnyomulása, de sajnos én ebben már részt nem vehettem, hanem 
mint fogoly bandukoltam abba az Oroszországba, ahonnan csak majdnem három évi 
keserves rabság után térhettem haza. 

41 az orosz hadsereg főparancsnoka 1915 szeptemberéig 42 helyőrségi kórház 43 sorfalat 44 csomagom 
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Befejezésül álljon itt a hadtörténelemben azóta már kialakult nézet Przemysl várá
nak jelentőségéről. 

„A vár az első körülzárásnál a 3. orosz hadsereget megállitotta előnyomulásában, 
később pedig a 8. hadsereget is lekötötte, úgy hogy saját hadseregünk visszavonulása 
és átcsoportosítása lehetségessé vált. 

Przemysl keleti frontja a hadsereg arcvonalában harcolt, a III. hadtest csapatait 
élelmezte, minden mozgó lövegét és tartalékát kivitte, a Mageirát megszerezte. 

A második körülzárással lekötötte a 11. orosz hadsereget, nagy kerülőre kényszeri
tette az egész orosz hadsereget, utánpótlásuk sokkal nehezebb volt és igy a kárpáti 
saját hadseregnek nagy könnyebbséget szerzett s talán egyik legfőbb védelmezőjévé 
vált ezzel a magyar földnek..." 
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SZEMLE 

JOHN GILLINGHAM 

RICHARD LÖWENHERZ 

Eine Biographie 

(Herrsching, 1990. 362 o.) 

Az 1978-ban Londonban megjelent 
eredetinek német fordítását tudtam 
megszerezni, de úgy gondolom, a mű 
értékes és érdekes volta miatt ismer
tetésre érdemes. 

Gülingham úgy véli, a brit történé
szek általában nem kedvelték Orosz
lánszívű Richárdot. Jobban kedvelték a 
„józan szervező", mint a „harcos" ki
rályokat. Kifogásolták, hogy keveset 
tartózkodott Angliában, figyelmen kí
vül hagyva, hogy birodalma nem csak 
Angliából állt, hanem Franciaország 
nyugati részeire is kiterjedt. A francia 
történészeket viszont csak a Capet di
nasztia tagjai érdeklik, az Anjou biro
dalom nem foglalkoztatja őket, Richár
dot csak mint keresztes vezért említik. 
Ma is a legendás Richárd kép az elter
jedt, s a történészek is ennek alapján 
jellemzik. Szinte valamennyien negatív 
képet rajzolnak róla. Viszont ő az első 
angol király 1066 óta, akit a néphagyo
mány hősként kezel, s kinek legndája 
rögtön halála után kezdett kialakulni. 

A Szerző reálisabb képet óhajt kiala
kítani Richárdról. Tény, hogy életének 
kétharmadát a kontinensen töltötte, fő
ként Aquitániában, melynek 1174-től 
1183-ig hercege volt. A hercegségben ki
váló szervező munkát végzett, s erős 
hercegi hatalmat épített ki — folytonos 
háborúk közepette, melyek során szét
zúzta a destabilizáló erőket. E harcok 
során kiváló hadvezérnek, harcosnak, 
várostromlónak és várpusztítónak bi
zonyult. 

Kétségtelen, hogy őszinte elkötele
zettje volt a háborúk eszméjének. 
1189-ben meghalt atyja, II. Henrik, és 
Richárd rögtön elkezdte a felkészülést 
keresztes hadjáratára, melyre Jeruzsá
lemnek Szaladin szultán által történt 
elfoglalása miatt került sor. Az angliai 
és Anjou-beli hatalmi viszonyokat tá

volléte idejére olyan jól megszervezte, 
hogy nagyobb bajt II. Fülöp francia 
király és Richárd öccse: János herceg 
összeesküvése sem tudott okozni. 

Keresztes hadjárata során Richárd 
kiemelkedően jó hadvezérnek bizo
nyult. Ciprus szigetének viharos gyor
sasággal történt elfoglalása, Akkon be
vétele s a Szaladin elleni ragyogó győ
zelme Arsuf-nál, kiemelkedő hadvezéri 
teljesítmények. E harcokban személye
sen is részt vesz, s a közelharcokban 
kiválónak bizonyult. Jeruzsálemet azon
ban nem foglalhatta el. „Szövetségese", 
II. Fülöp király Akkon bevétele után 
hazavonult Franciaországba, azzal a 
nyilvánvaló céllal, hogy Richárd „An
jou-birodalma" ellen fellépjen. Hosszú 
ideig emiatt Richárd sem maradhatott 
a Szentföldön, annál kevésbé, mert ere
je nem volt elég nagy ahhoz, hogy 
Jeruzsálemet — serege veszélyeztetése 
nélkül— egyedül megostromolja. Haza
utazása közben az általa a Szentföldön 
megsértett VI., a valójában V. Lipót 
osztrák herceg, majd VI. Henrik né
met-római császár fogságába került, s 
több mint egy éves fogságából csak 
hatalmas váltságdíj ellenében szaba
dult ki, amit alattvalói a jelek szerint 
különösebb ellenkezés nélkül adtak 
össze. Fogsága idején az Anjou-biroda
lom egy része elveszett, és élete hátra
lévő részét az elveszett területek vissza
szerzéséért folytatott harc töltötte ki 
(1194—1199). 

II. Fülöp elleni harcai során ellen
felét nem tudta csatára kényszeríteni, 
mert az kétszer is megfutott előle. A 
harcok így főként várostromokból áll
tak. Haláláig majdnem az összes elve
szített területeket visszaszerezte. A tá
madásokat gyakran maga vezette. Volt 
olyan nap, hogy egyetlen lándzsával 
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sajátkezúleg 3 ellenséges lovagot taszí
tott le lováról. Nem csodálkozhatunk 
azon, hogy várostrom közben érte a 
halál; egy számszeríjász jól célzott lö
vése vállon találta, sebe elfertőződött. 
Az elfogott mesterlövésznek megbo-
csájtva, a halotti szentségek felvétele 
után halt meg. (Más kérdés, hogy ha
lála után katonái az íjászt rögtön meg
ölték.) 

Utóda, János király, 5 év alatt elve
szítette Normandiát és Anjout. Nem 
azért, mert Richárd kimerítette e terü
leten élő alattvalóit, hanem mert János 
tehetségtelen uralkodó volt. 

Richárd — Gillingham szerint — 
mint politikus, adminisztrátor és had
vezér, tehát mint király, az európai 
történelem egyik kiemelkedő egyéni
sége. Nem csak vitéz lovag, nem csak 
keresztes vezér. Fülöp elleni háborúi 
során az Anjou-birodalom gazdasági 
tartalékait jól tudta felhaszználni. 

Kiváló taktikus és jó stratéga. Képes 
volt keresztes hadjáratot szervezni és 
vezetni, Egyiptom elleni támadást ter
vezni s egyúttal a távolból irányítani 
az Anjou-birodalom védelmét. Politikai 
és diplomáciai ügyességével képes volt 
II. Fülöpöt „kimanőverezni", elvágva őt 
a Flandriával és Toulouse-zal tervezett 
szövetségből. 

Igen jól választotta ki bizalmi embe
reit. Jól ismerte a pénz diplomáciai és 

katonai értékét s pénze mindig elegen
dő volt. 

Nagyobb logisztikai problémákat tu
dott megoldani, mint elődei, akár, mint 
Hódító Vilmos. Flottát és sereget vitt 
a Földközi-tenger túlsó végébe, s ott 
olyan ellenféllel mérkőzött sikeresen, 
kinek sokkal több embere, pénze, után
pótlása volt, mint neki. Hadjárata bá
mulatos teljesítmény volt. 

1948 óta a történészek többsége Ri
chárdot homoszexuálisnak tartja. Gil
lingham ezt nem tartja bizonyítottnak. 
Nem bizonyíték — szerinte —, hogy 
Richárdnak feleségétől, Navarrai Be-
rengáriától nem született gyermeke, 
mert ennek sok oka lehetett. (Tegyük 
hozzá más korszakok legendaképzői 
ezzel szűzházasságát igyekeztek volna 
bizonyítani.) Az sem bizonyíték, hogy 
koronázásán nők nem vehettek részt, 
mert ez a korábbi angol királyok koro
názásánál is szabály volt, s az sem bi
zonyíték, hogy egy remete kicsapongá
sai miatt Sodorna sorsával fenyegette. 
Sodorna neve ugyanis csak korunkban 
kapcsolódott össze a nemi aberrációk
kal, az Ószövetség csak azt írja róla, 
hogy lakói elfordultak Istentől. Egyik 
szerint még halálthozó sebesülése után 
is nőt hozatott betegágyához, másik 
krónikás pedig egy Fülöp nevű, általa is 
ismert, házasságon kívül született fiát 
említi. 

Borosy András 
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GYÖRGY KURUCZ 

G U I D E TO DOCUMENTS A N D M A N U S C R I P T S 
IN GREAT BRITAIN RELATING TO 

THE K I N G D O M OF H U N G A R Y FROM 
THE EARLIEST TIMES TO 1800 

(Mansell Publishing Ltd., A Cassell Imprint, London, 
1992. XVI+ 708 o.) 

Kevés hálátlanabb és hálásabb tör
ténészi munka van, mint a levéltári 
és kézirattári ismertetők összeállítása. 
Hálátlan munka ez, hiszen a kutató 
csak hosszabb-rövidebb regesztákban 
közölheti felfedezéseit a világgal, s a 
téma és az idő szorításában nem mé
lyülhet el igazán az előtalált kincsek 
között. A legérdekesebb és legértékte-
lenebb okmánynak és kéziratnak is csak 
néhány sor jut, s az összegyűjtött anyag 
értékesítése nagyobbrészt azon kuta
tóknak jut, akik az ilyen jellegű mun
kák segítségével könnyeden megtalál
hatják a témájukat és érdeklődésüket 
illető iratokat. Hálátlan feladat ez, 
hiszen az ilyen jellegű munkák össze
állítása iszonyatos szorgalmat és kitar
tást igényel, a mutatók elkészítése ren
geteg buktatóval jár, s a kutatónak 
még az a jó érzése sem lehet meg, hogy 
tökéleteset alkotott. 

Ugyanakkor mégiscsak hálás mun
ka ez. Hiszen monográfiák és tanul
mányok — függetlenül a szerzők szán
dékától és szakmai kiválóságától — 
néhány évtized alatt elavulhatnak; ám 
az ilyen jellegű levéltári és kézirattári 
ismertetők valóban az öröklétnek ké
szülnek. (Persze csak azon országok
ban, ahol húsz évente nem rendezik 
és számozzák újra a legfontosabb le
véltárak anyagát). Hiszen ideális eset-1 

ben a különböző korszakok kutatói 
száz-kétszáz év múlva is ezeket a mun
kákat fogják leemelni a könyvtárak 
polcairól, ha egy-egy országban vala
milyen témára akarnak kutatni; s bár 
előkerülhetnek újabb és újabb okmá
nyok, a kiindulópont mindig a már 
készen és kéznél levő levéltári és kéz
irattári vezető lesz. S előre megjósol
hatjuk, néhány év múlva ezt a vaskos 
és tetszetős kiállítású kötetet sem a 
feldolgozott korszakhoz illően kilomé
ter hosszú címe, hanem a Szerző neve 
alapján fogják emlegetni. Ez a mun

ka nélkülözhetetlen segédeszköze lesz 
a magyar közép- és koraújkor azon 
kutatóinak, akik az angol—magyar 
kapcsolatokat, az angliai magyarság
képet, vagy más, ehhez hasonló témákat 
kívánnak kutatni Nagy-Britania te
rületén. Ahogy „a" Gombos, „a" Ko-
sáry, „az" I. Tóth fogalom a hazai ku
tatók között, úgy bizonnyal azzá lesz 
„a" Kurucz is. 

Kurucz György 1990-ben utazott 
Nagy-Britanniába, hogy a School of 
Slavonic and East European Studies 
es a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézete megállapo
dása alapján az ottani levél- és kéz
irattárakban összegyűjtse a Magyar 
Királyságra vonatkozó, a kezdetektől 
1800-ig tartó időszakról szóló forrásokat. 
A kutatás fedezetéül szolgáló ösztön
díjról a British Council, a Foreign Of
fice és a Commonwealth Office gon
doskodott. A munka irányítását Czigány 
Lóránt, a londoni magyar nagykövet
ség kulturális főtanácsosa és Dr. Martyn 
Rady, a School of Slavonic and East 
European Studies munkatársa végezték. 

Munkája kezdetén Kurucz György 
több mint 200 tudakozó levelet küldött 
szét a megyei és helyhatósági levéltá
rakhoz, egyetemi könyvtárakhoz, na
gyobb köz- és szakkönyvtárakhoz, mú
zeumokhoz, társaságokhoz, tudományos, 
egyházi, kulturális és jótékonysági 
egyesületekhez és magángyűjtemények
hez azzal a kérdéssel, hogy rendel
keznek-e ilyen, magyar jellegű anya
gokkal. Emellett egy hirdetést tett 
közzé a „The Times Literary Supple-
ment"-ben. A szerző ezek után végig
látogatta mindazon gyűjteményeket, 
amelyek jelezték, hogy nagyobb meny-
nyiségű, a Magyar Királyság történetére 
vonatkozó anyaggal rendelkeznek. A 
csupán kisebb jelentőségű anyaggal 
rendelkező gyűjtemények esetében meg
elégedett a levéltárosok által küldött, 
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illetve különböző nyomtatott mun
kákban és katalógusokban megtalálható 
leírásokkal. A Szerző munkája külön 
erénye, s a többi kutató iránti figyel
mességének bizonyítéka, hogy mun
kája előszava után feltüntette azon 
gyűjtemények jegyzékét is, amelyek 
negatív választ küldtek érdeklődésére; 
hiszen ezáltal jónéhány fölösleges ki
térőtől kímélte meg a jövendő kutatóit. 

E kötet fontosságát és jelentőségét 
mi sem mutatja jobban, mint az előszót 
követő rövid bibliográfia. Hiszen e 
bibliográfiában csupán három, magyar 
szerzőktől származó munkát találunk; 
Kosáry Domokos ma már fogalomnak 
számító „Bevezetés . . ."-ét és Simonyi 
Ernő két okmánytárát. Simonyi még 
1849-es. emigránsként került Angliába, 
s Horváth Mihály brüsszeli munkájá
hoz hasonlóan, elsőként tett kísérle
tet a londoni könyv- és levéltárak Hun-
garica-anyagának feltárására. Jellemző, 
hogy az általa 1859-ben publikált 
kötetben mindössze hat olyan okmány 
található, amely 1526 előttről szárma
zik. Alaposabb munkát végzett az Ar
chívum Rákóczianum három köteté
nek összeállításakor. Ám munkája 
így is eltörpül Kurucz Györgyé mel
lett, aki ebben a kötetben több mint 
8300 okmány regesztáját tette közzé. 

Az okmányok 36 nagyobb levéltár
ban, kézirattárban és magángyűjte
ményben találhatók. Kurucz György 
a regesztákat gyűjtemények szerint, 
ezen belül időrendi sorrendben közöl
te. A 37., Appendixként szereplő fe
jezetbe azon okmányok listáját vette 
fel az említett módon, amelyek külön
böző magángyűjteményekben találha
tók; ezek leírásait a Royal Commissi
on on Historical Manuscripts nyomtatott 
jelentéseiből, illetve a National Regis
ter of Archives listáiból vette át. 

A több mint 8000 cím azonban jóval 
nagyobb mennyiséget rejt magában. 
Ugyanis egy-egy cím alatt néha egy-
egy személy egész idevonatkozó leve
lezése rejlik. Érdemes néhány sorban 
ismertetni azt, hogy az egyes levél-, 
könyv- és kézirattárak anyaga milyen 
értékeket rejt magában. 

Az elsőként említett National Lib
rary of Wales-ben David Pennant 
(1763—1841) Németországról, Francia
országról és Magyarországról készített 
jegyzetei találhatók. A Public Record 
Office of Northern Ireland-ben a XVIII. 

század második feléből származó ira
tokra bukkant a Szerző. Már ezek 
leírásából érzékelhető, hogy Kurucz 
György nem elégedett meg a szűken 
vett Magyar Királyságra vonatkozó 
iratok regesztáinak közreadásával, ha
nem a Habsburg-birodalomra, a bécsi 
udvar politikájára vonatkozó irat
együttesekre is felhívja a figyelmet. 
A Suffolk Record Office-ben egy fran
cia nyelvű, Mária Terézia csapatairól 
szóló levélre akadt a Szerző. Immáron 
a XV—XVII. század kutatói számára 
is komoly kincseket rejt a Cambridge 
University Library Western Manu
scripts — gyűjteménye. Elsőként a Tri-
partitum egyik, a tulajdonosok által 
széljegyzetelt példánya szerepel; má
sodikként egy 1485-ös latin nyelvű 
levél, amelyben Magyarország koronáját 
ajánlják fel Ulászló cseh királynak. 
A Cambridgeshire County Record Of
fice-ban a Great Shelford-i Thomas 
Wale 1766—1790 közötti zsebkönyvében 
talált a Szerző néhány, a porosz, osztrák, 
francia és török politikára vonatkozó 
jegyzetet. A Devonshire Collection-ben 
William Cavendish, Devonshire her
cege levelezésében egy 1800 előtti, va
lamelyik Esterházy hercegtől származó 
levelére bukkant. Az Essex Record 
Office-ben Sir Thomas Bendish, kon
stantinápolyi angol nagykövet 1661— 
1662 évi naplója tartalmazhat magyar 
anyagot. A Cheshire Record Office-ban 
Rändle Wilbraham 1794. május 28-án 
kelt levele található, amelyben egy 
Bécsből Budán át Konstantinápolyba 
tett utazás leírását olvashatja a kutató. 
A Dean and Chapter Library (Dur
ham) kéziratai között 32, az 1647—1661 
közötti évek erdélyi történetére vonat
kozó dokumentum található; ezek na
gyobb részt Isaac Basire (Basirius 
Izsák) ottani ténykedésére vonatkoznak. 
A Durham University Library-ben egy 
Basire által I. Rákóczi Ferenchez 
intézett folyamodványra bukkant Ku
rucz György. Az edinburghi Scottish 
Record Office magyar vonatkozású 
anyagai az 1709—1779 közötti hét év
tized történetéről tartalmaznak főleg 
diplomácia- és művelődéstörténeti ada
lékokat. A Suffold Record Office, 
Ipswich Branch gyűjteményében talál
ható Alexander Straton of Lauriston-
nak, Sir Robert Murray Keith angol 
követ titkárának 1782—93 közötti irat
együttese. Straton részt vett az 1791. 
évi szisztovói béketárgyalásokon, sőt, 
Keith távollétében ügyvezetőként ő 

— 139 — 



képviselte az angol közvetítőket. A 
West Yorkshire Archive Service gyűj
teményében Sir Thomas Robinson, 
bécsi angol nagykövet személyes leve
lezése található. A Lincolnshire Ar
chives Office-ban főleg Mária Terézia 
uralkodására vonatkozó, gazdaságtör
téneti jellegű iratokat kutatott fel a 
Szerző. 

Az eddig felsoroltaknál természet
szerűleg jóval gazdagabb, és nagyobb 
időhatárok között mozgó anyagot tar
talmaznak a British Library (London) 
különböző kézirategyüttesei. Az Addi
tional Manuscripts időrendben első 
irata IX. Gergely pápa 1232-es, ma
gyarországi Szent Erzsébet erényeiről 
írott levelének másolata (e könyvtár 
kéziratai között egyébként is igen sok, 
Szent Erzsébetre vonatkozó dokumen
tum található). 11 cím a Hunyadiak 
korára vonatkozó iratokat és oklevele
ket sorol fel, s igen gazdag az 1525— 
1545 közötti húsz év történetének anya
ga is. Viszonylag kisebb a tizenötéves 
háború időszakának dokumentációja; 
az 1660-as évektől kezdődően aztán 
időarányosan oszlanak meg a kéziratok, 
amelyek főleg a visszafoglaló háborúk
kal és a-' Rákóczi-szabadságharccal 
kapcsolatban tartalmaznak értékes a-
nyagot. Az Arundel Manuscripts anya
gában igen figyelemreméltó a két, V. 
Lászlóra vonatkozó oklevél. A Burney 
Manuscripts között mindössze két ma
gyar vonatkozású dokumentum találha
tó. A Cotton Manuscipts a XVI. század 
kutatói számára igazi kincsesbánya; 
több mint 120 különböző levél és jelen
tés található itt az 1513-26 közötti évek 
diplomáciatörténetéről, s talán új ada
tokkal szolgálhatnak a mohácsi csatá
ról szóló leírások is. De hasonlóképpen 
gazdag a Mohács utáni másfél évtized 
történetének itt található iratanyaga 
is. Az Egerton Charters-ben mindössze 
egy, Mátyás királytól származó, Anto
nio Guido milánói követ visszahívásá
ra vonatkozó irat kapcsolódik Magyar
ország történetéhez. Az Egerton Manu
scripts kevéssé érdekes anyagot tartal
maz. A Harleian Manuscripts 14 ismer
tetett irata között az 1540-es év diplomá
ciatörténetére vonatkozó iratok tűnnek 
a legérdekesebbnek. A King's, a Lands-
downe, a Royal, a Slone és a Stowe 
Manuscripts nagyobbrészt törökkori do
kumentumok lelőhelyei. 

A londoni The College of Arms és 
a Corporation of London Records Of

fice magyar anyaga meglehetősen cse
kély. A House of Lords Record Office 
magyar anyaga sem túl jelentős. Igen 
érdekes, Benyovszky Móricra vonat
kozó jelentés található az India Office 
Library and Records gyűjteményében. 
A Lambeth Palace Library-ben ismét 
egy Árpád-kori oklevélre lelt a Szer
ző; V. Istvánnak a cisztercita rendhez 
írott levele másolatára. Kiemelésre ér
demes még az itt található, Bethlen 
Gáborra, illetve a Rákóczi-szabadság
harcra vonatkozó iratanyag. 

A legnagyobb anyagot — érthető mó
don — a Public Record Office tartal
mazza. Az itt található magyar vonat
kozású dokumentumok listája alkotja 
a kötet nagyobb részét, 538 oldalt. Ezek 
a dokumentumok 68 különböző állagban 
találhatók, melyekben összesen 7543 
oklevél és irat kapcsolódik valamilyen 
módon a magyar történelemhez. A leg
jelentősebb mennyiségű anyag a XVI— 
XVIII. század történetére vonatkozik, 
de az Árpád-kor és a XIV—XV. szá
zad kutatói is értékes anyagra lelhet
nek e dokumentumok listájában. A 
Public Record Office anyagából a leg
nagyobb mennyiséget Simonyi Ernő 
publikálta az Archívum Rákóezianum 
három kötetében; ám e lista áttekin
tése arról győzheti meg a korszak ku
tatóit, hogy maradt számukra is jócs
kán kiaknázandó és feldolgozandó irat. 

A School of Oriental and African 
Studies Library az 1690-es évek tör
ténetéről, illetve Benyovszky Móric 
tevékenységéről őriz iratokat. A School 
of Slavonic and East European Stu
dies Library-ben mindössze néhány, 
az 1751-es országgyűlés történetére 
vonatkozó dokumentum másolata ta
lálható. A Westminster Abbey Muni
ments and Library gyűjteményében 
két fogoly magyar számára 1685-ben a 
Westminsteri Apátság által adott fize
tésről szóló irat kapcsolódik a magyar 
történelemhez. A londoni Dr. Willams's 
Library-ben Dersi István György és 
Benkő József egy-egy munkájának kéz
iratos másolatát találta meg a Szerző. 
A The John Rylands University Lib
rary of Manchester részben a XVIII. 
századi Habsburg-török háborúkat le
záró békék másolatait, részben a Káro
lyi-család történetére vonatkozó XVIII. 
századi iratokat őrzi. A Northampton
shire Record Office Robert Stockdale 
1794. évi, Bécsből Konstantinápolyba 
tett utazására vonatkozó naplót és le-
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veleket rejt. Az oxfordi All Souls Col
lege Library-ben egy 1682-es, a ma
gyarországi viszonyokról szóló latin 
nyelvű levél vonatkozik a magyar tör
ténelemre. 

Igen értékes anyagot őriz az oxfordi 
Bodleian Library is. Az Addison Papers 
között Helmeczi Istvánnak a magyar
országi református egyház 1522—1712 
közötti történetére vonatkozó kézirata 
és Váradi P. Sámuel latin című, de 
magyar nyelvű egyházi kézirata ta
lálható. Az Ashmolean Manuscripts ál
lagában Robert de Champlaynre, Mátyás 
király angol nemzetiségű katonájára 
vonatkozó tíz oklevél érdemel figyel
met. A Bodleian Manuscripts két 1576. 
évi török levelet tartalmaz; az Italian 
Manuscripts között a XVI—XVIII. 
század fordulójára vonatkozó olasz je
lentések várják e kor kutatóit. A Laud-
ian Manuscripts között megint Szent 
Erzsébetre vonatkozó oklevelek talál
hatók. A Lyell Manuscripts állagában 
a nyelvészek számára jelenthet értékes 
anyagot egy, a XVII. század elejéről 
származó, magyar szavakat tartalmazó 
glosszárium. A Rawlinson Manuscripts 
állagából főleg a II. Rákóczi György 
korára vonatkozó iratok figyelmét. A 
Tanner Manuscripts nagyobbrészt XVII. 
századi anyagot tartalmaz. 

Az oxfordi Christ Church Library 
gyűjteményében Pápai Páriz Ferencre 
vonatkozó iratok találhatók. A pres-
toni Lancashire Record Office-ban 
William Clifton 1676—1678 közötti bé
csi levelei tartalmazhatnak magyar 
anyagot. A Berkshire Record Office 
anyagában mindössze egy 1674—1677 
közötti elszámolás, a staffordi Harrow-
by Manuscript Trust gyűjteményében 
Lady Mary Wortley-Montagu 1716—1718 
közötti levelezése kapcsolódik a ma
gyar történelemhez. A Warwick County 
Record Office iratai között található 
John Dorner jegyzetfüzete és jónéhány 
levele; a szerző 1752—1763 között a cs. 
kir. hadseregben szolgált. A somerseti 
Wells Cathedral Library által őrzött 
kolostori pénztárkönyvek egyikében egy 
1669—1670-es bejegyzés található két, 
Budánál fogságban esett magyar ne
mes számára kifizetett összegről. A 
winchesteri Hampshire Record Office-
ban található William Wickham he
lyettes államtitkár 1790-es évekbeli le
velezése az osztrák-francia háborúkról; 
ez szintén tartalmazhat magyar anyagot. 
A kötet 37. tétele a különböző magán

gyűjtemények magyar anyagára vo
natkozó adatokat közli. Az itt felsorolt 
16 tétel nagyobbrészt XVII. századi 
dokumentumokat tartalmaz; bár a leg
érdekesebbnek az I. számú tétel tűnik, 
amely II.. Lajos Francesco Sforzához 
intézett 1522. évi, és Fráter György 
VIII. Henrikhez írott 1538. évi levelé
ről tudósít. 

Csak a dicséret hangján szólhatunk 
a kötet végén található név- és tárgy
mutatóról. A Szerző a lajstromozott 
dokumentumokban fellelhető valameny-
nyi névalakot felvette ide, s némi meg
elégedéssel töltheti el a magyar kutatót 
az is, hogy a dokumentumokban a 
magyar helységnevek legfeljebb még 
latin vagy német, s ezekből torzított 
angol és francia alakban szerepelnek; 
ám a jelenlegi határokon kívüli hely
nevek mostani alakjait külön jegyzék
ben kellett megadni a Szerzőnek. Ez 
pedig beszédes bizonyítéka annak a 
szomszédos országok történetírása által 
többször megkérdőjelezett ténynek, 
hogy a Magyar Királyság az 1918. évig, 
a különböző uralomváltások, hódítások 
ellenére virtuális és nyelvi egységet 
alkotott. E név- és tárgymutató ösz-
szeállítása gyakorlatilag hasonlóan nagy 
és nehéz munkát jelenthetett a Szerző 
számára, mint magának a kötet törzs
anyagának az összegyűjtése. E mutató
ból is megállapítható, hogy a kötetben 
közzétett anyag milyen óriási kincset 
jelenthet a hadtörténetírás számára is. 
Hiszen pl. Bethlen Gábor hadjáratai
ról több mint száz, Belgrád ostromairól 
kb. ötven, Budáéról kb. harminc, Hadik 
Andrásról negyven, a magyar ala
kulatokról nyolcvan, a huszárezredek
ről ötven, a magyar hadügyekről kb. 
ezer dokumentum, vagy gyűjtemény 
nyújthat új adatokat a XII—XVIII. 
század kutatói számára. 

Kurucz György e munkájával —tűn
jön bár túlzásnak e dicséret — örökre 
beírta nevét a magyar historiográfia 
történetébe. Bárcsak belátható időn 
belül hasonló segédkönyvvel rendel
keznénk a XIX—XX. századi magyar 
történelemmel kapcsolatos angliai for
rásokról; s bárcsak megszületnének a 
hasonló jellegű francia, német, holland, 
olasz, spanyol levél-, kézirat- és könyv
tári anyagot feldolgozó kötetek ! E — 
reménybeli — kötetek szerkesztőinek 
és szerzőinek egy szempontból már 
könnyű dolguk lesz: módszertani ve-
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zetőként ott lesz számukra Kurucz 
György munkája. 

Végül — a Szerző után — köszönetet 
kell mondanunk a Mansell Publishing 
Limited vezetőinek és munkatársainak 
is, akik vállalták e kötet kiadását. Ez
zel komoly szolgálatot tettek nemcsak a 
magyar, hanem az egyetemes történet-

A levéltári kutatások során gyakran 
megesik, hogy a történész iktató- vagy 
mutatókönyv alapján próbálja meg ki
választani a témájához szükséges ira
tokat. Az ilyen alkalmakkor legalább 
50 százaléknyi esélye van arra, hogy a 
kitöltött őrjegyek mintegy felét vissza
kapja, s csupán az iratok felét veheti 
kezébe. A visszakapott őrjegyekre a 
magabiztos levéltáros a „Nincs" szót 
szokta írni; az óvatos levéltáros a „Nem 
található" formulával él. 

Hasonló tapasztalatokra persze akkor 
is szert tehet a kutató, ha csak töredé
kesen közölt emlékiratok, vagy naplók 
eredetijét kívánja felkutatni. Márpedig 
ilyen jócskán akad. Ha a kutatónak 
szerencséje van, valamelyik közgyűj
temény katalogizált anyagában ráakad 
a keresett memoárra, vagy diáriumra; 
ha nincs, kénytelen megelégedni a ren
delkezésre álló szemelvényes közlés
sel. 

Az 1848—49-es forradalom és sza
badságharc történetének kutatója gyak
ran kénytelen tapasztalni ezt az érzést. 
Némi derűlátással csupán az töltheti el, 
hogy még az utóbbi évek-évtizedek 
során is kerültek elő ilyen emlékezések 
és naplók. Csak néhány példa a közel
múltból: Hunfalvy Pál a múlt század 
végén maga tett közzé néhány igen 

tudomány művelői számára is. Remél
jük, hogy ez a kötet is hozzájárul ah
hoz, hogy hazánk múltjáról immáron a 
külföldi kutatók is megbízható, mert a 
forrásokból eredő információkat szerez
zenek. 

Hermann Róbert 

érdekes részletet 1848—49. évi napló
jából. Majdnem egy évszázadnak kel
lett eltelnie ahhoz, hogy az eredeti nap
ló teljes szövege Urbán Aladár gon
dozásában a Szépirodalmi Könyvkiadó
nál megjelenjen. Közel jutott a kiadás
hoz Máriássy János ezredesnek, 1849-
ben az I. hadtest hadosztályparancs
nokának a múlt század végén írott em
lékirata is, amelyből a szerző a Buda
vár visszavételére vonatkozó részlete
ket közölte 1893-ban. Az eredeti kéz
irat az Országos Széchényi Könyvtár
ba került, s Sugár István sajtó alá ren
dezésében a Zrínyi Kiadó készült meg
jelentetni, ám a pénzügyi problémák 
és a könyvpiac részleges összeomlása 
megakadályozta ennek a szórakoztató 
memoárnak a kiadását. Az 1849. au
gusztus 2-i debreceni csatáról szóló 
vitákban Pongrácz István, az I. hadtest 
vezérkari főnöke gyakran hivatkozott 
saját napló jegyzeteire. Szerencsére 
ezek a naplókötetek is az OSZK Kézi
rattárába kerültek, ám a kutató némi 
csalódással kénytelen kézbe venni azo
kat. Pongrácz ugyanis alaposan átdol
gozta és kibővítette naplójegyzeteit, s 
így azok inkább emlékiratnak tekint
hetők ma már. 

A máig lappangó emlékiratok között 
is találhatunk jónéhány érdekes mun
kát. Ilyen Gáspár András honvédtábor-

KARSA FERENC 

S Z A B A D S Á G H A R C O S NAPLÓ 
„A KÖRÜLTEM ÉS VELEM 

1848. ÉS 1849. ÉVBEN TÖRTÉNT ESEMÉNYEK" 

Saj tó alá r e n d e z t e Bona G á b o r 

(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993. 384 o.) 
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nok visszaemlékezése, amelyből 1930-
ban Bartha Albert tette közzé néhány 
részletet az aradi tizenhárom vértanú 
pőrét feldolgozó, szakmailag minősít
hetetlen kiadványában. Görgey István, 
Artúr öccse, tucatnyi emlékezést gyűj
tött be a múlt század második felében; 
ezek közül máig is lappang GÖrgei 
egyik vezérkari tisztjének, Rochlitz 
Kálmánnak 1869-ben Sidney-ben írott 
munkája (Görgey's Hauptquartier). 
1940 körül még állítólag használta azt 
Somogyvári Gyula (Gyula diák) Gör-
geiről írott regényfolyamának kézirat
ban fennmaradt negyedik részéhez. De 
említhetnénk a Magyar Katonai Szem
lében 1933-ban, illetve 1935-ben közölt 
olyan visszaemlékezéseket is, mint 
Marzsó József századosé vagy Sárkány 
József hadbíróé. Tévedéseik ellenére 
ezek a visszaemlékezések is megérde
melnék a teljes és szakszerű közlést. 

Az ilyen, részleteiben közölt, majd 
hat évtizedre eltűnt visszaemlékezések 
közé tartozik Kársa Ferenc honvéd 
hadnagy most végre teljes egészében 
napvilágot és nyomdafestéket látott 
munkája is. Kársa kéziratának is meg
volt a maga sorsa. Először maga a 
szerző közölt belőle részleteket a 
Zemplén című lap 1888. évi 51. számá
ban, az 1848—49. Történelmi Lapok 
hasábjain. A nyolcvannyolc éves korá
ban elhunyt Kársa munkája ezután a 
család birtokában volt, š innen hasz
nálta azt a két világháború közötti idő
szak egyik hadtörténésze, Pilch Jenő. 
Pilch tette közzé a Hadtörténelmi Köz
leményekben a budaméri ütközetre és 
a Világos utáni menekülésre vonatkozó 
részleteket, s „Adalékok Görgey Artúr 
élet- és jellemrajzához" címmel né
hány rövidebb passzust a tápióbicskei 
ütközet és a fegyverletétel közötti idő
szak történetéről. (HK 1922—23, 1927). 
Szintén Pilch publikálta a Bajcsy-Zsi
linszky Endre szerkesztette szélsőjobb
oldali Szózat című napilap hasábjain 
a sárosi honvédekre, a nagysallói üt
közetre és Budavár visszavételére vo
natkozó részleteket (1922—23). 

1987-ben Rakó József, a szabadság
harc gyerekhőseivel foglalkozó kutató 
felfigyelt az addig publikált érdekes 
részletekre, s a kézirat felkutatásának 
legkézenfekvőbb módját választotta. 
Elővette a budapesti telefonkönyvet, s 
elkezdte felhívni a benne szereplő Kár
sakat. A bátraké a szerencse, s Rakó 
Józsefnek is szerencséje volt. Kársa 

László mérnöknél rátalált a keresett 
kéziratra, majd a tulajdonos engedé
lyével lefénymásoltatta azt. Az egyik 
másolat Katona Tamáshoz került, aki 
a Buda visszavételére vonatkozó rész
letet innen közölte a „Budavár bevéte
lének emlékezete 1849" című forrás
gyűjteményében. Egy másik példány a 
Kossuth Könyvkiadóhoz jutott. A ki
adó megkereste Bona Gábor hadtörté
nészt, s felkérte a kézirat sajtó alá ren
dezésére. Bona Gábor ezt meg is tette, 
ám a már említett pénzügyi körülmé
nyek és a könyvpiac válsága, no meg 
a Kossuth Könyvkiadó átalakulása és 
profilváltása miatt a kiadás elmaradt. 
1992-ben Bona Gábor felkereste a kézi
rattal a Zrínyi Kiadót, amely immáron 
vállalta annak kiadását. 

Meglehetősen sok viszontagságot ért 
meg tehát a kézirat, míg végre az ol
vasóközönség elé került. A viszontag
ságok azonban nem értek véget a nyom
dába kerüléssel. A Zrínyi Kiadó ugyan
is — eléggé fel nem róható módon — 
a kötet sajtó alá rendezőjének hatá
rozott kérése ellenére sem küldött a 
kiszedett szövegből korrektúrát, s így 
az egyébként színvonalas, jó kiállítású 
kötetben néhány bosszantó nyomda
hiba található. Így pl. a Bona Gábor 
által írt, ám valamilyen oknál fogva 
„A kiadó" aláírással szignált előszó el
ső oldalának alján félbemaradt mondat 
nem folytatódik a második oldalon; a 
273. és 276. oldal alján szereplő jegy
zetben a magyar korona felajánlása 
helyett a magyar katona felajánlása 
olvasható. A 248. oldalon Vál helyett 
Vác, a 257. oldalon Waffenstreckung 
helyett Waffenstrechung, Waffenstil-
stand helyett Waffenstielstand, a 325. ol
dalon hétszemélyi tábla helyett kétsze-
mélyi tábla olvasható. Az eljárás már 
csak azért is érthetetlen, mert a kiadó
ra vet rossz fényt. 

A kötet megjelenése felett érzett örö
münk azonban jócskán felülmúlja a 
kiadói eljárás fölötti bosszankodásun-
kat. Hiszen Kársa Ferenc emlékirata 
kétségkívül egyike a korszakról fenn
maradt legjobb memoároknak. A szer
ző igen jó elbeszélőkészséggel, csak 
néha-néha megbicsaklo emlékezettel, s 
végül igen gazdag, a nagy év országos 
története szempontjából is fontos él
ményanyaggal rendelkezett. 

Egy-egy 1848—49-es tárgyú memoár 
értékelésénél alapvető szempont az, 
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hogy a szerző mikor írta meg munká
ját. Általában az 1853 előtt írott vissza
emlékezéseket szoktuk forrásértékünk
nek tekinteni; hiszen ekkorra láttak 
napvilágot mind a hivatalos osztrák 
munkák (Nobili, Ramming, Weiden), 
mind a legfontosabb magyar emlékira
tok (Kossuth, Klapka, Czetz, Görgei, 
Bayer, Szemere, Szillányi), s készültek 
el néhány más főszereplő később rész
ben vagy egészben megjelent müvei 
(Mészáros, Dembiňski, Asbóth, Vuko-
vics, Batthyány Kázmér, Kemény Zsig
mond, Kazinczy Gábor). A később írott 
munkákra már mind ezek az emlékira
tok, mind a meglehetősen változó szín
vonalú feldolgozások (főleg Szilágyi 
Sándor munkái) hatással voltak, s kor
rigálták — sokszor rossz irányban — 
az egyre gyengülő emlékezetet. 

Kársa munkája ebből a szempontból 
határesetnek. mondható. Egyik utalá
sából úgy tűnik, hogy 1854-ben, vagy 
azután fejezte be kéziratát (330. o., Vay 
Károly haláláról), egy másik lapalji 
jegyzetében pedig egy 1857-es esemény
re utal (gróf Nádasdy Ferenc igazság
ügyminiszteri kinevezése). Az a törzs
szövegből is egyértelmű, hogy művét 
1853 után fejezte be. Ez utóbbi utalá
saiból kitűnik, hogy a szabadságharc 
addig megjelent irodalmából ismerte 
Szilágyi Sándor (Kársánál tévesen Vir
gil) munkáit (334. o.) Kossuth vidini 
levelét, vagy annak Szilágyi által ki
adott változatát (ugyanott és 251. o.), 
Klapka emlékiratait (161. és 218. o.). A 
kötet egészét átolvasva nem zárható ki 
az a feltételezés, hogy Kársa valamilyen 
módon hozzájutott Görgei 1852-ben 
megjelent emlékirataihoz is (1. 238. o.). 
Bizonyos, hogy Kársa emlékeztető, te
hát saját jegyzetek nélkül fogott bele 
emlékirata írásába. Az 1849 júniusi 
események elbeszélésénél említi ugyan, 
hogy Lisznyay Kálmánnak, a Görgei 
táborába kinevezett tábori történetíró
nak kérésére megírta a Schlik elleni 
1848—49 téli harcok történetét, de 
mindjárt hozzá is teszi, hogy „az én 
irataim éppúgy mint a másoké, sajná
latra és az 1849—49-iki hadjárat tör
ténetének kárára, a Lisznyay hanyag 
és közönyös kezelése miatt mind el
vesztek." (222—223. o.) Kársa szövegét 
azonban éppen az teszi becsessé, hogy 
munkája nagyobb részében személyes 
tapasztalatairól, élményeiről számol be, 
s csupán ritkán foglalkozik az országos 
politika kérdéseivel. Ahogy Buda ost
romáról írja, „minek is ítélkeznék én 

afölött, mikor az én katonai rangom 
oly alacsony fokon volt, hogy onnan, a 
torony tetején sütkérező hadászati 
avagy politikai szúnyogokat meg se 
láthattam, meg nem is kötötték azt a 
magam forma ember orrára, ha tehát 
valami nagyot akarnék arrogálni, ma
gam válnék magam előtt nevetségessé" 
(218. o.). Olyan gondolatok ezek, ame
lyek nem egy kortársi (vagy akár mai) 
emlékíró megfontolására méltók lettek 
volna. 

Kársának azonban így is határozott 
véleménye volt a nagy év eseményei
ről. Dembiňski fővezérséget „helyre
hozhatatlan baklövések sorozataként" 
jellemzi (122. o.). A trónfosztásról úgy 
véli, hogy az nem gyakorolt különösebb 
hatást a hadseregre: „A hadsereg soha 
se nyilatkozott a legitimitás mellett, 
nem nyilatkozott a függetlenség mellett 
se, de örömmel fogadta" (176. o.). Igen 
keményen bírálja Gáspár András tá
bornokot a tavaszi hadjárat nagy csa
táiban tanúsított magatartása miatt 
(188—189. o.). Buda ostromával kapcso
latban ismerteti Klapka utólagos véle
ményét arról, hogy ugyan ő vette rá 
Görgeit Buda ostromára, de amikor 
személyesen megtekintette a vár erődí
téseit, megírta Görgeinek, hogy „Buda 
alól vonuljon el". Kársa itt meglehe
tősen keményen fogalmaz: „No erre 
meg már minden józan ember csak 
annyit mondhat: ökörtől ló tanács! 
Buda alól visszavonulni?. . . megér-
demli-e, hogy ilyest valamit számba 
vegyen az ember?" (218. o.). 

Igen kemény szavakkal illeti Kos
suthot azért, „hogy a lengyel vezéreket 
annyira dédelgette". Kársa szerint ezt 
azért tette, mert „félt attól, hogy ha egy 
rátermett magyar ember akad, az ő 
nimbusza elhomályosodik". A Görgei 
elleni árulási vádért pedig már egye
nesen gyávának nevezi, mondván, hogy 
„saját nimbusza érdekében nem volt 
bátorsága bevallani azt, hogy a Dem
binszky 40 ezer főből álló seregéhez 
csatlakozható feldunai 28 000-et tevő 
három hadtest, nohát összesen 68 000 
emberrel, a Haynau 50 000 és a muszka 
160 000 harcost számláló hadakkal el
bánni lehetetlenség. . ." (250—251. o.). 
Kársa egyenesen az árulási vádat meg
hirdető 1849. szeptember 12-i vidini 
levél hatásának tulajdonítja hogy „ketté 
szakadt a honvéd hadsereg összefűző 
kapcsa", s ezért az „még a jövő nem
zedék hazafias érzületének fejlesztésé-
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ben is akadályul fog szolgálni". Némi 
túlzással úgy véli, hogy „leginkább 
azok szájaskodtak Görgey áruló volta 
mellett, akik azokban a csapatokban 
élvezték a dupla lénung kedvezményét, 
amelyek távol a háború színhelyétől, 
egyik-másik tájékon lebzseltek, mint a 
Kazinczy hadteste, meg azok a szétug
rasztott csapatok tisztjei, akik Szőreg-
nél, meg Temesvárnál, katonai önérzet 
hijányában engedték a sereget szétve
retni, és végre akik az egész hadjárat 
alatt a kormány melegénél sütkéreztek". 
(334. o.) Kársa tehát nem ért egyet az 
egész árulási váddal, holott ő valóban 
nem tette le a fegyvert Világosnál, ha
nem egy kicsiny, de lelkes csapattal 
megpróbált eljutni Komáromba is. 

Kársa munkája lényegében három 
részre tagolódik. 1848 szeptemberétől 
1849 május végéig előbb a 20., majd az 
52. honvédzászlóaljban szolgált köz
honvédként, tisztesként, majd hadnagy
ként. Emlékiratának kétharmada en
nek az időszaknak a történetét tárgyal
ja, s véleményem szerint kevesen ad
tak ilyen hű képet arról, hogy mennyi 
kínban, vérben, sárban született meg 
a tavaszi hadjárat győztes honvédsere
ge. Pszichológiai szempontból is érde
kes az a folyamat, ahogy a besorozott 
újoncokból és önkéntesekből katona 
válik, s Kársa leírásának éppen az a 
nagy értéke, hogy egyáltalán nem szé
píti a történeteket. Beszámol az élel
mezési fennakadások miatti egyéni be
szerzési akciókról ugyanúgy, mint a 
sokszor vaskos katonatréfákról; a téli 
ütközeteket megelőző fagyoskodások 
demoralizáló hatásáról, a vesztes csa
tákat követő menekülésről, a honvéd
tisztek egymás közötti veszekedéséről. 
De jól érzékelteti azt a folyamatot is, 
ahogy az első győztes ütközetek után 
feltámad a csapatokban a katonai vir
tus, ahogyan ezek az alig néhány hóna
pos zászlóaljak harcedzett egységekké 
válnak. Talán túlzásnak tűnik, de vé
leményem szerint ilyen kitűnő képet 
csak Vajda János adott ezekről a fo
lyamatokról „Egy honvéd naplójából" 
című munkájában. 

Május végétől a világosi fegyverle
tételig Kársa a feldunai hadsereg ve
zérkaránál szolgál futártisztként. 
Ahogy írja, sokáig gondolkodott, hogy 
ezeket az élményeit is megörökítse-e, 
„mert talán minthogy a szabadságharc 
végéig csapatszolgálaton nem voltam, 
talán nem is kéne többet írnom" (219. 

o). Kársa ugyanis —ez szinte minden 
fejezetben kiderül — nem tartotta iga
zán sokra a vezérkari tiszteket, s csak 
a csapatnál szolgálókat tekintette igazi 
katonáknak. Szerencsére nem hagyta 
abba emlékei megörökítését, mert ez a 
kb. 70 oldal tartalmát tekintve talán 
érdekesebb a megelőző 210 oldalnál. 
Kársa ugyanis közvetlen közelből, bár 
nem döntéshozói pozícióból látta a fő
vezérség működését, s ezért sok olyan 
részletet örökített meg, amelyeket hiába 
keresnénk a tábornokok, vagy ezrede
sek memoárjaiban. Mind az irodalom
történészek, mind a történetírás törté
netével foglalkozók hálásak lehetnek 
Kársának azért a rengeteg apró ada
tért, amelyeket a Görgei mellé tábori 
történetíróul kinevezett Lisznyay Kál
mán csetléséről-botlásáról feljegyzett. 
Szintén Kársa emlékiratából tudjuk, 
hogy 1849. június 20-án, a peredi csata 
első napja után Görgei őt, Kársát küld
te szóbeli üzenettel Nagysándor József 
tábornokhoz, az I. hadtest parancsno
kához, hogy Sempte és Szered között 
erőszakolja ki az átkelést a Vágón és 
támadja oldalba, illetve hátba a Pa-
nyutyin-hadosztállyal megerősödött el
lenséges csoportosítást (232. o.). 

A kötet utolsó 50 oldala a világosi 
fegyverletételt megelőzően elhatáro
zott szökés és menekülés történetét tár
gyalja. Kársa igen jó elbeszélőkészség
gel rendelkezett, s ha történeti értékét 
tekintve ez a rész alatta maradt is az 
előzőknek, maga az eseménysorozat 
lebilincselően érdekes. Mentalitástör
téneti szempontból fontos az a néhány 
oldal, amelyet Kársa a szabadságharc 
leverését követő időszak leírásának 
szentel. Kársa nem állt állami szolgá
latban, mint írja, „kiirthatatlanul meg
maradt az a dac, hogy soha, még ha 
éhen kéne is elvesznem, a törvénytelen 
zsarnokok hatalmától semmit se kérek". 
Sikerült is magát tartania e fogadalmá
hoz, s ezért jogos büszkeséggel állapít
hatta meg kézirata befejezésekor, „meg
győződésemet, elveimet se a németnek, 
se a váltakozó körülményeknek soha 
fel nem adtam (337. o.). 

A kötethez Bona Gábor, a korszak 
kiváló ismerője készített jegyzeteket, 
név- és helynévmutatót. A jegyzetek
ben kiigazítja Kársa — más emlékira
tokhoz képest viszonylag kevés — téve
dését, torzítását. Talán egy-két helyen 
hiányolhatunk egy-egy jegyzetet. így 
pl. a nagysallói csata leírásában em-
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lített zászlóaljak felének száma téves 
(46., 51., 56.), bár elképzelhető, hogy itt 
egyszerűen téves szedésről van szó. A 
váci ütközet leírásánál Kársa említi, 
hogy Wysocki ezt követően vezette 
Debrecenbe a lengyel légiót (170. o.). 
Ez azonban csak később, az április 26-i 
komáromi csata után történt meg. A 
257—258. oldalon Kársa azt írja, hogy 
1849. július 20-án Rimaszombaton egy 
társaságban találkozott Gergelyi Já
nos alezredessel. Kársa itt bizonyosan 
téved, mert Gergelyi János ekkor már 
a kecskeméti újonctelep parancsnoka 
volt. Végül, a debreceni csata előtt tör
téntek leírásánál említ egy alezredest, 
Nagysándor vezérkari főnökét; „ha 
nem csalódom, Szeremlei", írja. Sze
relmei Miklós ekkor Komáromban 
szolgált; az említett tiszt Pongrácz 

A szakmai körökben nagyrabecsült 
fiatal osztrák hadtörténész az első vi
lágháború általánosan ismert hadszín
tereitől távoli térségekre vezeti el 
olvasóit. A Közel-Keleten máig kevés
sé tudottan sivatagi harcba küldött 
osztrák—magyar alakulatok történetét 
dolgozza fel monográfiájában. A téma
feltárás kiterjed a török szövetségesnek 
átengedett császári és királyi kiképző, 
szállító, egészségügyi és tüzérkülö
nítmények működésének egészére. Ez 
a magyar szempontból is rendkívül 
figyelemreméltó mű először összegzi 
és részletezi a Sinai félszigeten, a 
Gaza-övezetben, a Szmirna térségében 
történt hadbavetéseket és a más te
rületeken, így Palesztinában, Szíriában, 
Egyiptomban, sőt Perzsiában folyt 
kiegészítő tevékenységeket, amelyekben 
magyar katonák is részt vettek. 

Bevezetőben felvázolja a szerző a 
török hadüzenetet megelőző időbeli 
osztrák—magyar katonai és haditenge-

István őrnagy lehetett, vagy esetleg a 
szintén a hadtest vezérkaránál szolgáló 
Antos János alezredes (272. o.). 

Kársa Ferenc munkájának megjele
nésével a Zrínyi Kiadó jelentős szol
gálatot tett mind az 1848—49 története 
iránt érdeklődő olvasóközönségnek, 
mind a szűkebb értelemben vett szak
ma tagjainak. A kötetet sajtó alá ren
dező Bona Gábor pedig immáron egy 
harmadik téren is megmutatta szak
mai kvalitásait. Ügy véljük, hogy a 
negyvennyolcas historiográfia történe
tébe a szabadságharc honvédtisztjei 
adattárának és hosszú idő óta az első 
korszerű összefoglaló hadtörténeti szin
tézisnek szerzője mint a Karsa-emlék-
irat kiadója is beírta a nevét. 

Hermann Róbert 

részeti jelenlétet a török felségterületen, 
ehhez csatlakozva bemutatja a köz
ponti hatalmaknak a török hadbalépés 
érdekében kifejtett tevékenységét. A 
következő fejezet tárgyalja az 1914/15-
ös oroszellenes kaukázusi és angolel
lenes szíriai török hadjárat idején 
nyújtott osztrák—magyar segítséget: 
Alois Musil neves Arábia-kutató-
nak az arábiai beduin törzseknél a 
török ügy érdekében végzett misszió
ját, a Kaukázusba küldendő török har
cosok síkiképzésének és sífelszere
léssel való ellátásának biztosítását, 
továbbá a magyar olvasó szempont
jából különösen figyelemreméltó vál
lalkozást, Gondos György olajtechnikus 
és Dr. Simon Pál Mihály jogász, a Te
mesvárról bevonult két 20. tábori ágyús-
ezredbeli egyéves önkéntes tüzér-had-
apród török segédlettel való Egyiptomba 
szivárgását és az ottani olajkutak műkö
désképtelenné tételét. 

PETER JUNG 

DER K. U. K. W Ü S T E N K R I E G 

Österreich-Ungarn im Vorderen Orient 1915—1918 

(Verlag Štyria, Graz—Köln—Wien, 1992. 198 o. -\-5 vázlat) 

_ 146 _ 



E három titkos akció részletezése 
után Peter Jung a Dardanellákért 1915/ 
16-ban folytatott harcokat állítja vizs
gálódása középpontjába, amelynek a 
megindításához a török kormány je
lentős hegyiágyú- és hegyitarack-ren
delést adott, lőszerrel együtt szállítva, 
osztrák—magyar monarchia-beli hadiü
zemeknek. A szövetségi együttmű
ködés keretében az osztrák—magyar 
kormányzat és hadvezetés további tü
zérségi eszközöket is biztosított, és — 
ami ennél is fontosabbnak bizonyult, 
— kiképzőkötelékeket is a török had
vezetés rendelkezésére bocsátott. Ezen 
túlmenően kibővítették a már korábbról 
működő törökországi osztrák—magyar 
kórházat, sőt éppen a Magyar Vöröske
reszt egy második kórház törökországi 
telepítését is biztosította. Ugyanígy a 
mozgás gördülékenységének segítésére 
szállítókötelékeket is küldött a császári 
és királyi hadvezetés Törökországba. 
Az együttműködés mind sokrétűbb 
lett, ahogyan a szerző a továbbiakban 
bemutatja.' így 1916-ban két o sz t r ák -
magyar hegyitarack-osztály egyenesen 
a Negev-sivatagban került bevetésre 
az ottani török erők támogatására, 
majd onnan ideiglenesen a Szuezi-
csatornához vezényelték el ezeket. 
Ugyanebben az időben a tüzérkiképző
kötelékek részben Konstantinápolyban, 
részben a Kaukázus térségében, illetve 
Szíriában tevékenykedtek. Ugyancsak 
a hadszíntereken segítette a törököket 
a négy gépkocsizó-szállítóoszlop, illetve 
a három tábori gépkocsijavító-telep-
hely, a póttelephely, valamint az ezeket 
ellátó raktárhálózat. A sebesültellátás 
jobbítására ugyanakkor tábori segély
helyeket, kisegítő műtőket, kötözőhe
lyeket, fertőtlenítőket és gyengélkedőket 
telepítettek, egy császári és királyi 
tartalékkórházat pedig egyenesen Je
ruzsálemben állítottak fel. Ausztria— 
Magyarország és Törökország között a 
kapcsolattartás biztosítására a legmo
dernebb eszközöket vette igénybe a 
császári és királyi hadvezetés, amikor a 
légicsapatokkal Temesvárról kiindulva, 
Jambolon és Szófián át Oszmanijéig 
irányított rádióösszeköttetést biztosít
tatott. A továbbiakban Konstantinápoly
ban önnálló különítmény települt a 
rádiótávirat-forgalmazás biztosítására. 
A megnövekedett létszámú osztrák— 
magyar katonakontingensre tekintettel 
és a török szövetségesekkel való ren
dezett kapcsolattartás biztosítására még 

1916-ban külön szabályzatot bocsátott 
ki a hadvezetés. 

Monográfiája további részében a 
szerző bemutatja, milyen hadműveleti 
területekre jutottak el osztrák—magyar 
katonák török szövetségeseikkel, kü
lönös figyelemmel részletezi ennek 
során a palesztinai és az iráni bevetést. 
Miután 1917-től a török hadvezetés mind 
határozottabb defenzívába kényszerült, 
mindinkább török felségterületekre szo
rultak vissza a velük együtt bevetett 
császári és királyi kötelékek is. Ezekhez 
egyébként újabbak csatlakoztak, így 
egy mozsárüteg és egy taracküteg, majd 
még egy ágyúsüteg is. Ezeket a Gaza 
melletti ütközetben vetették be a közös 
ellenség ellen. Továbbfejlesztették ebben 
az időben a kiképző, szállító és egész
ségügyi kötelékeket is. Az osztrák—ma
gyar—török katonakapcsolatokban je
lentős fellendülést eredményezett Hu
bert Szalvátor főherceg 1917-es közel-
keleti küldetése, aki annak a jegyében, 
hogy a Habsburg—Lotharingiai Ház 
feje a „Jeruzsálem királya" címet is 
viselte, szemlét tartott e térségben a 
szétszórtan bevetett osztrák—magyar 
alakulatoknál, intézményeknél. 

Ujabb fejezetben tárgyalja Peter 
Jung az osztrák—magyar gazdasági 
érdekeknek a közös hadügyminisztéri
umon keresztül török felségterületen 
való érvényesítését, amit 1918-ban de
monstrativ módon jelzett egy ott 
felállított állandó képviselet működése, 
amely nyersanyagforgalmazó, bányá
szati, műszaki kapcsolatokbeli, mező
gazdasági és erdészeti részlege útján 
biztosította az összeköttetést a török ha
tóságokkal. A megnövekedett érdekek 
biztosítására egy hegyidandár létszá
mával megegyezően létrehozták a vala
mennyi törökországi állomásoztatású 
császári és királyi erőt magában foglaló 
,,keleti hadtestet", ezt azonban azonnal 
megerősítették további elvezényelt gya
logsági és tüzérségi erőkkel. Ezek a 
háború legvégéig a szövetséges törökök 
oldalán küzdöttek, ahogyan a szerző 
részletesen bemutatja a továbbiakban. 

Befejezésként arról szól ez a monog
ráfia, mi lett a sorsa a törökországi 
osztrák-magyar erőknek az első világ
háború végével. Részletezi a súlyos 
veszteségeket és a maradványkötelékek 
konstantinápolyi gyülekeztetését, majd 
hazatérését 1919 januárjában. Kitekin
tésként megállapítja, ma csak a hátra
hagyott katonasírok jelzik a török had-
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erő egykori működésének térségeiben 
a szövetséges osztrák-magyar kötelékek 
jelentős első világháborús közreműkö
dését. Felidézi, hogy osztrák és magyar 
katonák nyugszanak nemcsak az isz
tambuli Feriköj temetőjében, hanem 
Jeruzsálemben a Sion-hegyi és az Olaj
fák-hegyi temetőben ugyanúgy, mint a 
damaszkuszi vagy a teheráni központi 
temetőben és számtalan más közel-ke
leti település sírkertjében. 

Peter Jung monográfiájához jelentős 
jegyzetapparátus csatlakozik, hiszen 
művét — az eddigi publikációkat be
vonva és azokat messze meghaladva — 
alapvetően önálló levéltári forrásfel
tárására alapozva írta meg. Külön 
forrás- és irodalomjegyzéket is ad, a 
tájékozódást a földrajzi régiókban a 

A két kötetre tervezett, nagyszabású 
munka a hitleri Németország katonai 
rendjeleit és kitüntetéseit mutatja be. 
A már megjelent első kötetben a vi
tézségi- és érdemkitüntetések szerepel
nek. A megjelenés alatt álló második 
kötetben a különféle harci- és teljesít
ményjelvényeket, dísz j eleket, emlék
érmeket stb. mutatja majd be a szerző. 

Az elmúlt évtizedekben külföldi szak
emberek nagy számban publikáltak 
különféle színvonalú munkákat a III. 
Birodalom rendjeleiről és kitüntetései
ről. Dotti tábornok munkája az eddig 
kiadott legjobb feldolgozások közé tar
tozik. A szerző a vonatkozó, különféle 
nyelven megjelent, széleskörű szakiro
dalom magas szintű szintetizálásán túl 
nagy mértékben hasznosította saját ku
tatásai eredményeit. így német és oszt
rák háborús veteránok által szolgálta

szöveghez csatlakozó öt szakszerű váz
lat teszi lehetővé, a mondanivaló szem
léltetését pedig huszonöt eredeti szöveg
közi fekete-fehér fényképfelvétel se
gíti, ezek részben az Osztrák Hadile
véltár, részben a szerző gyűjteményében 
vannak. Az olvasmányosan megírt, 
mégis mindvégig komoly tudományos 
műként tárgyilagos képet nyújtó mo
dern témafeldolgozást minden olyan 
magyar olvasó szíves figyelmébe ajánlja 
a recenzens, aki szeretne megismerked
ni az első világháború egy alig ismert 
frontjának eseménytörténetével, az oszt
rák—magyar haderő közel-keleti tény
kedésével, beleértve a palesztinai, 
szíriai, egyiptomi, iráni hadműveletek 
és a környező régióbeli egyéb akciók 
felvillantását. 

Zachar József 

tott adatokat, különféle nyugati és ten
gerentúli közgyűjtemények, intézmé
nyek, szervezetek, könyvkiadók anya
gait. Az eddig részben még publikálat
lan képanyagot is így sikerült össze
állítani. 

Nagyon jó a közölt illusztrációs 
anyag. A szerző saját gyűjtésén túl el
sősorban a korabeli sajtóban — pl. 
Signal — napvilágot látott anyagot 
közli. A képek egy része rosszabb mi
nőségű, azonban a szerző által feltét
lenül dokumentálandó témát jelenít 
meg. Mindezt nagyon jól egészítik ki 
a kitüntetésekről, okmányokról stb. kö
zölt kvalitásos képek. 

A szerző igyekszik részletezni az 
egyes rendjelekkel- és kitüntetésekkel 
kapcsolatos történelmi- társadalmi ke
reteket. Az egész témakört a korabeli 
hadiesemények ismertetésébe ágyazza. 

GIORGIO DOTTI 

DECORAZIONI A L VALORE E D AL MERITO 
DELLE FORZE A R M A T E GERMANICHE 1933—1945 

T a p f e r k e i t s - u n d V e r d i e n s t a u s z e i c h n u n g e n der 
d e u t s c h e n Wehrmacht 1933—1945 

(Ermanno Albertelli. Parma. 1991. 344 o.) 
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Szól a harcokban szerepelt legjellem
zőbb haditechnikáról, hadihajókról stb. 
is. Bemutatja a legjellegzetesebb had
színtereket, helyszíneket. Részleteseb
ben ír az egyes elismerések adományo
zási gyakorlatáról. Így bemutatja az 
egyes kitüntetéseket először elnyert 
német katonákat. Szól ismert, jellegze
tes kitüntetéstulajdonosokról, olyan 
személyekről, akik különféle társadal
mi kategóriákba tartozik. Esetenként 
bemutatja egyes katonák rövid élet
rajzát, kitüntetéseik elnyerésének kö
rülményeit. Nagyon fontos, hogy a le
hetőséghez képest kitér az egyes ki
tüntetések külföldiek számára történő 
adományozási gyakorlatára. 

A szerző érdekes áttekintést ad a tár
gyalt anyagra vonatkozó korabeli jog
szabályok tekintetében. 

A könyvben részletes leírás olvasha
tó valamennyi rendjelről és kitünte
tésről. Színes felvételeken kerülnek 
bemutatásra az előlapok, s nagyrészt 
a hátlapok is. A kvalitásos anyag dön
tő része a szerző nagyszabású magán
gyűjteményéből származik. Megtalál
hatók az egyes darabok méretére, sú
lyára vonatkozó adatok is. Tág teret 
kapnak az ún. viselési képek, melyek 
egy része színes. Igen jó a kitünteté
sekkel kapcsolatos ideiglenes- és vég
leges adományozási okmányok gazdag 
sorozatának közlése. Ezek egy része 
olasz vonatkozású. Újszerű, hogy a 
könyvben szerepelnek a II! világhábo
rúból való kitüntetések jelenleg is vi
selhető — „nácitlanított" — 1957 utáni 
változatai is, elsődlegesen szalagsávo
kon, miniatűr formában. Érdekesek a 
legkülönfélébb összeállítású német- és 
olasz szalagsávsorok. 

A szerző több — az anyag jobb meg
értését szolgáló — táblázatot is közöl, 
így áttekinti a német egyenruhákat, 
rendfokozati jelzéseket, jelvényeket stb. 
is. 

A munkában olvashatunk az adott 
időszakban német katonáknak adomá
nyozott olasz hadikitüntetésekről. Ezt 
a témát is néhány jó viselési fotó egé
szíti ki. 

A kötetben a következő tárgykörök 
kerülnek részletes feldolgozásra: 

A Vaskereszt — Eisernes Kreutz — 
(1939-től). Hosszabb történeti áttekin
tés olvasható e jeles katonai elismerés 
1813-tól kezdődő történetéről, jelentős 
tulajdonosairól. E kitüntetés II. világ

háborús története alkotja a kötet ge
rincét. A legmagasabb fokozatok tulaj
donosai részletes értékelést kapnak, s 
közlésre kerül fényképük is. A szerző 
hangsúlyt fektet arra, hogy bemuta
tásra kerüljenek egyes fegyvernemek 
képviselői, különféle rendfokozatú ka
tonák. Nem érdektelen megjegyezni, 
hogy Dotti kitér bizonyos tiroli vonat
kozásokra is. 

Itt kerül sor leginkább a külföldi ki
tüntetettek elemzésére. Részletes az 
olasz vonatkozások tárgyalása. Érdekes 
adalékok olvashatóak a legmagasabb 
fokozatokat elnyert román katonai ve
zetőkről is. A szerző ír magyar vonat
kozásokról is, pl. kiemeli Lakatos Géza 
vezérezredesnek 1944. május 24-én ado
mányozott Lovagkeresztet, s 1944 júli
us 30-án kiadott Lovagkeresztet a tölgy
falombbal. 

Háborús Érdemkereszt és Háborús 
Érdemérem — Kriegsverdienstkreutz 
und Kriegsverdienstmedaille — (1939-
től). A szerző tág teret szentel a külön
féle társadalmi rétegekhez tartozó, bi
zonyos tevékenységi körökben működő 
kitüntettettek bemutatásának. 

Részben kevésbé ismert, átfogó anyag 
kerül közlésre a Vitézségi és Érdemki-
tüntetés a Keleti népek számára — 
Tapferkeits- und Verdienst-Auszeich
nung für Angehörige der Ostvölker — 
(1942-től). Gazdag képanyag szemlél
teti a németek oldalára állt különféle 
szovjetunióbeli nemzetiségek vezetőit, 
katonáit, illetve az ezen alakulatokat 
irányító német katonákat. Igen érde
kes az olasz hadsereg oldalára állt ko
zákok bemutatása. 

A Szárazföldi Hadsereg Dicsőség
lapja Pánt — Die Ehrenblattspange 
des Heeres —, a Német Haditengerészet 
Dicsőségtáblája Pánt — Die Ehrentafel
spange der Deutschen Kriegsmarine 
—, a Német Légierő Dicsőséglapja Pánt 
Die Ehrenbblattspange der deutschen 
Luftwaffe — (1944-től). 

A munka bemutatja a Spanyol Ke
reszt — Spanienkreutz — (1939-től) tör
ténetét is. Itt rövid áttekintés olvasható 
a Condor Légió történetéről. 

A kötetben szereplő különféle össze
gezések sorában megemlítendő a tár
gyalt korban működő német rendjel
és kitüntetésgyártó cégek felsorolása. 

Véleményem szerint elérkezett az 
ideje, hogy feldolgozásra kerüljön a 
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németek által magyaroknak adományo
zott kitüntetések témaköre is. Ez kül
földi szakemberek számára is igen ér

dekes lehet, amelynek feltárása eddig 
nem történt meg. 

Pandula Attila 

MÉSZÁROS LÁZÁR EMLÉKEZETE 
Bajai Dolgozatok, 8. 

Szerk.: Kőhegyi Mihály és Merk Zsuzsa 

Baja, 1993. 73 o.) 

Baja nagy szülöttének, Mészáros Lá
zárnak csaknem másfél századig kellett 
idegen földben, szinte elfeledve nyu
godnia, míg 1991. március 15-én a 
titley-i temetőből, akaratának megfe
lelően, végre hazai földbe térhetett. 
Sírjára a múlandó koszorúk mellé az 
életpályát összegző hét előadás jelké
pes füzére is rátétetett, valódi tisztes
séget adva emlékének. 

Sólymos Ede — Mészáros Lázár 
Angliában c. előadásban — a tábornok 
és miniszter emigrációbéli hányattatá
sait röviden érintve, elsősorban utolsó 
heteit felvillantva, a feltalálásáért és 
hazahozataláért vívott több évtizedes 
küzdelmet részletezi. Izgalmas tudósí
tásában a politikai lobbyk mára kitel
jesedett érdekharcának bírálata is 
benne rejlik. 

Antal József, Appel László és Kele
men Márton a Mészáros-családfa rekon
struálása során elért eredményeiket 
osztják meg velünk, betekintést enged
ve a genealógia izgalmas kutatási mód
szereibe. A mellékelt családfa-vázlaton 
túl a Mészáros, s a velük kapcsolatban 
állt famíliák kapcsolatainak, kölcsön
hatásainak részletezése fontos adalék a 
szociográfiai, archontológiai és demo
gráfiai kutatásokhoz is. Annak ellenére, 
hogy a hazahozatalon kívül, a szeren
csés véletlennek köszönhetően, élő le
származottakat is bevonhattak a csalá
di viszonyok tisztázásába, a szerzők 
szívósan dolgoznak tovább a minél tel
jesebb kép előhívásán. 

Kőhegyi Mihály forásközlése a pa-
cséri Mészáros család nemesi oklevelé
ről a heraldikai kutatások eredményei
vel egészíti ki, s teszi teljessé a Mészá
ros-adattárat. Ennek során fény derül 
a XVIII. század végén ismét megindult 
nemesítési hullám politikai-ideológiai 
mozgatórugóira is. 

Urbán Aladár, már kizárólag Mészá
ros Lázár személyére összpontosítva, a 
Batthyány-kormányba kerülését, s had
ügyminiszteri működését taglalja. Mé
száros ezredparancsnokként, a császá
ri-királyi hadi iskolát kijárt művelt 
katonaként, de megőrzött magyar érzü
lettel került a majlandi garnizonból két 
malomkő — a bécsi hadügyminiszté
rium (a háttérben az udvarral), vala
mint saját kormánya (a szálakkal Kos
suth kezében) — közé. Ami miatt a 
bársonyszékbe emeltetett — a magyar 
hadügy megszervezése —, a mai szó
használattal élve: jó értelemben vett 
technokrata miniszternek köszönhetően 
lényegében megvalósult. Mégis, az 
újoncozási törvény körüli viták, hatás
köri nézetkülönbségei bécsi kollégájá
val, s szerencsétlen bácskai küldetése 
(Szenttamás 3. ostroma), a végletekig 
megrontották viszonyát a hangadó 
pénzügyminiszterrel szemben, ahonnét 
egyenes út vezetett lehetetlenné tételé
hez. 

Acs Tibor Mészáros Lázár és az OHB 
kapcsolatát elemezve vázolja fel a mi
niszter lassú politikai agóniáját. Ezt ő 
maga is érezte, de többszöri lemondási 
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kísérleteinek visszautasítását tudomá
sul véve, az OHB kontrollja alatt, to
vább folytatta szervező munkáját. En
nek eredménye a teljesség igénye nél
kül a nemzeti hadsereg megszervezése, 
anyagi és személyi felkészítése, rende
letekkel történő stabilizálása, minisz
tériuma arculatának kialakítása, s ami
re a legbüszkébb volt, a Ludoviceum 
feltámasztása. Sikertelen főparancsnok
sága a felső-magyarországi hadsereg 
élén Schlikkel szemben más kategóriá
ba tartozik ugyan, de meggyorsította a 
zuhanását a politikai halál felé. Ennek 
ellenére Kossuth 1849. május 6-ig nél
külözhetetlen eszközként használta (ki) 
őt, s így miniszteri székéhez láncolva 
elősegíthette a honvédsereg diadalmas 
tavaszi menetelését. 

Varsányi Péter István — Mészáros 
Lázár hadügyminiszter és a bácsi őr-
vonal szervezése c. előadásában — egy 
korábbi epizódot részletezve segíti elő 
Mészáros hangsúlyozottan nem erköl
csi, hanem a kormánnyal támadt kon
fliktusokból adódott kikezdésének meg
értését. A délvidéki krízis kezelését 
többszöri leutazásával személyesen is 
igyekezett megkönnyíteni és összehan
golni, bár az egymást váltó kormány
biztosokkal ez egyáltalán nem volt zök
kenőmentes. A bácsi védvonal megte
remtése a szerb mozgalommal szem
ben, a csekély harcértékű nemzetőrség 
reguláris erőkkel történő kiegészítésé
vel és politikai lépésekkel, csupán az 

egyik lék időleges betöméséhez volt 
elegendő. 

Hermann Róbert, talán a legszínvo
nalasabb tanulmányban, Mészáros Lá
zár altábornagy egy hónapos fővezér
séget — ami elegendő volt a tábornok 
pokolra szállításához —, az általános 
hadi helyzetet, s az annak előidéződé-
séhez jelentős mértékben hozzájáruló 
felelőtlen személyi politikát együttesen 
elemezve, napról-napra követi az ösz-
szeomláshoz vezető utat. 

Mészáros, a botcsinálta fővezér a 
„vak vezet világtalant" analógiájára 
Dembinskivel együtt, bár jó szándék
kal, teljesen ellehetetlenítette a túl ké
sőn „helyzetbe hozott" Görgei fellé
pését, akinek már csak a teljes meg
semmisülés elodázása és enyhítése le
hetett a célja. Mészáros felelősségét 
tisztázandó, Hermann a hadvezetés 
anomáliára s informalitására mint sú
lyos visszavető erőre utal, miszerint a 
katasztrófa beteljesülésében legalább 
akkora, ha nem döntő részben, Kossuth 
és Perczel menüettjének, s a vezérkar 
függetlenségének is szerepe volt. 

Mészáros Lázár tragédiája abban rej
lik, hogy vitathatatlan, de „békebeli" 
kvalitásai egy folyton váltakozó puska
poros világban, ahol az emberség, tisz
tesség és kötelességtudás kategóriái 
átértékelődnek, elégtelennek bizonyul
tak. 

Lenkefi Ferenc 
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1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak. 

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében -
külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zata 

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség. 

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek aż 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal 
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt 
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.) 

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos -
nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esetleges javításokat a második és 
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a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással. 

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes 
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott 
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári, 
kézirattári és bibliográfiai adatokat. 

9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.) 

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a 
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