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TANULMÁNYOK 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

SZENT ISTVÁN FELÖVEZÉSÉRŐL* 

Tóth Zoltán életművéből nem egy nagy horderejű, de annál jellemzőbb részletet 
emeltünk ki és választottunk dolgozatunk tárgyául. A címben jelzett téma jól mu-
tatja Tóth Zoltán viszonyát a hadtörténelemhez : e részdiszciplinát többé nem a ma
gyar történelem katonai vonatkozásainak a kigyűjtésében és ú jraelbeszélésében látta, 
hanem pontosan fordítva, a tárgyi emlékanyagból, a hadtörténeti stúdiumokból le
vonható következtetéseket szembesítette a hazai történelem forrásanyagával. A. 
szembesítés termékenynek és máig hatóan gondolatébresztőnek bizonyult, gondol
junk csak Botond-tanulmányának a korai magyar buzogányhasználatból, vagy a; 
kígyóspusztai csatról szóló írásának a sisakformákból és a lovagi fegyverzetből ki
induló fejtegetéseire. Mindezt azzal a filológiai érzékkel és érzékenységgel tette, ami 
írásait általában jellemezte. h • • w 

A hadtörténelmet segédtudománynak is tekintette, amely módszereivel, a hadvi
selés emlékanyagának, szokásainak, mentalitásának történetisége, korhoz kötöttsége 
bemutatásával a magyar társadalom- és politikatörténet alakulását teszi pontosab
ban értelmezhetőbbé és datálhatóbbá. E módszerek alkalmazása vezette el a karddal 
való felövezés kérdéséhez, amit azonban csak két, 1933-ban megjelent tanulmányának 
lábjegyzeteiben érintett. Nem érezte szükségesnek érvelése kifejtését, talán mert úgy 
vélte, megjegyzése elégséges a probléma tisztázására. Nem így történt, a szakirodalom 
nem hasznosította kellőképpen ezt az eredményt. A kérdés újratárgyalását nem csak 
az évforduló, hanem az utóbbi évtizedeknek a felövezésre vonatkozó nagyszámú 
külföldi publikációja is indokolja. Kérdés, hogy ezek alapján kell-e módosítanunk a 
szerző több mint ötven éves véleményén? 

A XrV. századi krónikakompozíció Szent István korával foglalkozó fejezetei közül 
háromban is előfordul a felövezés, közülük két említés közvetlenül a királlyal kap
csolatos. Elsőként a 41. fejezetben, Hont és Pázmány nemzetségéről szólva : „Azokban a 
a napokban érkezett Hunt és Paznan is, akik a Goron folyóban teuton szokás szerint 
karddal övezték fel Szent István királyt".1 Majd a 64. fejezetben közel azonos szavak
kal ismétli meg a krónika a történteket: „Szent István azonban összehívta főembereit, 
és Szent Márton hitvalló közbenjárásával az isteni irgalom segítségéért könyörgött. 
Azután seregét összegyűjtvén az ellenség ellen indult, a Goron folyó mellett övezték 
fel először karddal, és itt testőreiül két főembert állítottak, Huntot és Paznant."* 

* A dolgozat rövidített változata a Tóth Zoltán emlékülésen (Régészeti és Művészettörténeti Társulat^ 1988. no
vember 29.) hangzott el. % 

1 A krónikahelyeket a Scriptores rerum Hungaricarum (továbbiakban: SS.) első kötetéből idézzük. Bp-, 1937. 
(Kiad.:) Szentpétery Imre. 41. fej., 297. o.: „Adierant etiam istis diebus Hunt et Paznan, qui Sanctum Stephanum-
regem in flumine Goron gladio Theutonico more accinxerunt." (Bellus Ibolya ford., Bp. 1986.) ..; 

2 64. fej. SS. I. 313. o.: „Sanctus autem Stephanus convocatis proceribus suis per interventum beatissimi Martini 
confessoris divine misericordie imploravit auxilium. Postmodum verő congregate exercitu perrexit obviam hosti suo 
et ad amnem Goron primitus accinctus est gladio ibique ad custodiam corporalis salutis sue duos principes Hunt et 
Paznan constituit." (Bellus I. ford., i. h.) 



A 66. fejezet a fehérvári egyháznak adományozott kiváltságok között tesz említést a 
felövezésről : „Egyebek között adott ennek az albai egyháznak néhány örök emléke
zetre méltó ajándékot, mégpedig két racionálét, mindkettő szegélyébe hetvennégy 
márka értékű színtiszta arany volt beleszőve meg drágakövek. Szent István király 
kérésére Szent Benedek, a római szentegyház pápája oly tekintélyes kiváltsággal is 
ékesítette ezeket, hogy aki misézés alkalmával magára ölti, törvényesen felkenheti, 
megkoronázhatja és karddal övezheti a királyt."3 

Ezeket az idézeteket kiegészítjük még a Kézai-krónika Hontról és Pázmányról szóló 
78. fejezetével: „Ezután jött Hunt és Pázmány, két vér szerinti testvér, akik Sváb-
országból erednek. Ezek katonáikkal együtt Magyarországon át a tengeren túlra igye
keztek. Géza fejedelem visszatartotta őket, s később Szent István királyt a Garam 
folyónál, német szokás szerint, lovagi karddal övezték fel."4 

Végezetül célszerűnek látszik a krónikakompozícióban említett másik királyi fel-
övezést is az idézetek sorába iktatni (164. fejezet, az 1146. évi Lajta-menti csata előtt 
felövezik II. Gézát) : „A király pedig egész seregével együtt az Istenbe vetette remé
nyét, és miután elrendezte a csapatait, megindult ellenségei ellen. De a papok és le
viták, az összes klerikusok, akik csak ott voltak »töredelmes lélekkel és megtört szív
vel« könyörögtek a mi Urunk, Jézus Krisztus segítségéért... A királyt pedig karddal 
•övezték fel, és az Ür fényessége megjelent fölötte, az isteni sugallattól »szíve azonnal 
megerősödött« és maga is erősebb lett, mint azelőtt volt, arca felderült, és fürgén in
dult a csatába."5 E soroknak jelentőségét az adja, hogy Freisingi Ottó krónikájában 
ugyanennek az eseménynek megmaradt egy lényegre törőbb és a magyar krónikában 
leírtakat alátámasztó ismertetése: ,,... a király az említett síkon egy fa templomhoz 
megy, ahol — mivel egészen addig gyermekévei miatt nem avatták lovaggá — a püs
pökök miután az erre rendelt egyházi áldásban részesítették, felövezik a fegyverek
kel."6 

Ezután nézzük meg, hogyan foglalt állást Szent István felövezésével kapcsolatban 
a korábbi magyar szakirodalom. Először is Mátyás Flórián tanulmányrészletét érde
mes megemlíteni (1894), amely először érzékelte, hogy a felövezés krónikás hagyomá
nya nem teljesen hihető. Ezt, máig elfogadott javaslatával, úgy módosította, hogy a 
felövezéare a Garam folyó helyett Esztergomban kerülhetett sor, hiszen az ünnepé
lyes aktushoz a kor szokása szerint templom és egyháziak jelenléte szükséges. Erre 
a folyó és Esztergom német nevének (Gran) hasonló hangzása adott alkalmat.7 Ezt 
követően a hagyomány értékelése alig módosult. A Marczali Henrik által írt Magyar 
nemzet története (1895) is elfogadta: „Az ifjú uralkodót, amint a háborúba indult, né
met kísérői felövezték a lovagi karddal, úgy mint ez a Henrikek és Ottóknál volt 
szokásban."8, miként Pauler Gyula máig klasszikus középkori magyar történeti mo-

3 66. fej. SS. I . 316. o. : u t quicunque in celebrando missam eis uteretur, legittime posset regem iniungere, coro 
nare et gladio accingere." (Bellus I. ford., i. h.) 

4 Kézai, 78. fej. SS. I. 188—89. o.: „... Qui detenti per ducem Geicham, tandem sanctum regem Stephanum in 
flumine Goron Teutonico more gladio militari accinxerunt." (Bollók János ford., Bp., 1984.) A hely utóéletére 1. 
még Avantinua, Gombos : Catalogua 357. o. 

5 164. fej. SS. I. 454—455. o.: „...Bex autem accinctus est gladio et gloria Domini apparuit super eum..." (Bellus 
I . ford., i. h.) 

6 Freisingi Otto. Gombos: Catalogus fontium historae Hungaricae. I I I . Bp., 1937. 1768. o. : „Altera die rex in pre-
dicto campo ad quandam ligneam ecclesiam accedit, ibique ab episcopis — nam eo usque in puerilibus annis positus: 
nondum militem induerat — accepta sacerdotali benedictione ad hoc instituta armis accingitur." (Eredeti kiad. 
MGIí SS. X. 369. o.) Magyar ford.: Gombos F. Albin: I. Frigyes császár tettei. Középkori krónikások. Bp., 1913. 
109. o. Győrffy György Freisingi-szövegközlése: Koppány lázadása. In : Tanulmányok Somogy megye múltjából. 
Kaposvár, 1970.19. o. (németül in: Studia Turcica. [Ed. L. Ligeti] Bp., 1971.) 

7 Mátyás F. : Diplomatikai vonatkozások. = Századok, 28. (1984) 585—586. o. — Rögtön hozzátesszük, a kéziratok 
mindegyike határozottan folyót (flumen) — a német krónikák Wasser-t — említ. A középkori hagyomány tehát nem 
talált kivetnivalót ebben. Ennek oka részben a csata előtti felövezéseknek a X I I . század óta terjedő hagyományá
ban, részben a I I . Géza történeténél az 1146. évi Lajta menti csata krónikás leírásában keresendő, ahol más szavak
kal egy hasonló aktust írnak le. — Példaként említi Kasztíliai Szt. Ferdinánd király felövezését is (1219): „In regáli 
monasteiio prope Burgia celebrata missa a venerabili Mauritio Burgensi episcopo, et armis militaribus benedictis, 
ipse rex suscepto gladio ab altari, manu propria se accinxit cingulo militari." 

8 Bp., 1895. 235. o. 
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nográfiájában tette (18992)9. Ezt találjuk Bartoniek Emmának a magyar királykoror 
názásokat feldolgozó művében (1939): „... tudjuk a Koppánnyal vívott csata előtt 
német lovagjai karddal övezték, vagyis lovaggá avatták Istvánt".10 

Az újabb történeti irodalomban Győrffy György foglalkozott a kérdéssel „Koppány 
lázaäáscč'' c. tanulmányában (1970), amire általában hivatkozni is szokás István fel-
övezésével kapcsolatban.11 Lényegi megállapításai a következők: E hagyomány a 
csata előtt szokásos karddal való felövezés rítusával azonosítható. Erre korai példa 
az Adelbold II . Henrik vitájában szereplő eset, amikor a császár 1003-ban a szlávok-
kai vívott merseburgi csata előtt Szent Adrián kardját öltötte magára. — A felövezés 
a hagyománnyal ellentétben nem a csata alkalmából történhetett, hanem István fe
jedelemmé avatásához kapcsolódhatott. Ennek igazolására 1099-ből fennmaradt 
lengyelországi példát, illetve az I. Ottó 936. évi trónralépéséhez kapcsolódó kardát
adást említi, idézi ez utóbbi szövegét: „Vedd ezt a kardot, hogy elűzzed Krisztus 
minden ellenségét, barbárokat és a rossz keresztényeket." összefoglalóan megálla
pítja, „hogy az 1000 körül gyakorolt kardszentelés egyformán részét képezte a csata 
előtti, a korral járó és a fejedelemavató karddal való felövezésnek". További müvei
ben is ennek a szellemében írt a felövezésről.12 így szerepel a Magyarország hadtörté
netében (1984), bár némi fenntartással megfogalmazva13 és Az Árpád-kor háborúi c. 
kötetben (1986) : „A csatába indulás előtt Esztergomban — német szokás szerint — 
karddal övezték fel, vagyis felnőtté avatták, alkalmassá nyilvánították a fegyve
res harcra."14 

A felsorolásból egyedül Tóth Zoltán nevét hagytuk ki, aki számos tanulmányában 
foglalkozott a felövezéssel és szembe helyezkedett a szakirodalomban mindmáig 
uralkodó nézettel. Vegyük sorba az érveit. Álláspontjára a szerző a magyar király
lándzsa történetének nyomozása során jutott. 1933-ban két tanulmányában is érin
tette a felövezés problémáját, közülük a német koronázási formulával foglalkozóban 
részletesebben.15 Nem tekinthető véletlennek, hogy az akkor már jónevű kutató két
ségbe merészelte vonni a hazai történeti hagyomány megdönthetetlennek tűnő-
állítását. Ezt az magyarázza, hogy munkásságában egyesültek elsőként az egyetemes 
hadtörténetírás eredményei a középkori magyar történelem forrásainak elemzésével. 
A Zeitschrift für historische Waffenkunde 1919. évi kötetében jelent meg Wilhelm 
Erben máig sem felülmúlt összeállítása a felövezés történetéről.16 A felsorakoztatott 
példák alapján Tóth levonta a következtetést: „... IV. Henrik előtt, tehát a lándzsa 
uralmi korszakára vonatkozóan egyetlen igazolt fejedelmi kardszertartásról sem 
tudunk.", t. i. Nagy I. Ottó koronázásától.17 Ez alapján nem tartja hitelesnek a kró
nikabeli kardfelövezést a Koppánnyal vívott sorsdöntő harc küszöbén. Ugyancsak 
Erben nyomán foglalkozott a felövezéshez kapcsolódó életkor kérdésével is. Ezek a 
fejtegetései azonban a E-anzanus-tanulmány második, máig kéziratban maradt része
ként nem váltak közismertté.18 Felveti a kérdést, hogy a fejedelmi trónra kerülés 

9 A magyar nemzet története. Bp., 18992.1. k. 27. o. (reprint kiad.) 
10 A magyar királykoronázások története. Bp., 1939. 34. o. (reprint kiad.) 
11 Koppány lázadása. 1. a 6. jegyzetet. 
12 István király és műve. Bp. 19771.116. o.; Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 1. k. 

Bp-. 1984. 749. o.; I. Ottó koronázására 1. Schramm, Percy Ernst: Kaiser, Könige und Päpste. Bd. I I I . Stuttgart , 
1969., 45. o. 

13 Vonatkozó rész Borosy András munkája. 30. o. 
14 liristó Oyula.\ Az Árpád-kor háborúi. Bp., 1986. 49. o. Legutoljára Szpgfű László említi : Irodalomtörténet, 1987— 

88. 332. o. Kurcz Ágnes fogalmaz a legóvatosabban e kérdésben 1. Lovagi kultúra Magyarországon a 13—14. század
ban. Bp. 1988.135. o. (Az általa idézett s az Intelmek „eingulati" SS II . 624. o. helyére vonatkozó Tagányi-megfigye-
léssel ő sem tudott mit kezdeni, i. h.) 

15 A magyar királylándzsa történetéhez. I n : Károlyi Árpád emlékkönyv. Bp., 1933. 536—545. o., A „gladius di-
vinitus ordinatus". (Megjegyzések a német koronázási formula keltéhez). = Századok, 67. (1933) 481—517. o. 

16 Erben, W.: Schwertleite und Ritterschlag. Beiträge zu einer Rechtsgeschichte der Waffen. — ' Zeitschrift für 
historische Waffenkunde, 8. (1918—20) 105—167. o. 

17 Tóth Z.: A „gladius" (15. jegyzet) 498. o. és v. ö. Vő: „Attila's Schwert". Studie über die Herkunft des soge
nannten Säbels Karls des Großen in Wien. Bp., 1930.187. o. 3. jegyzet. 

18 Tóth Z.: Szent István legrégibb életirata nyomán. I I . A Szt. Istvánra vonatkozó időadatok. Lelőhely: MTA 
Könyvtár Kézirattár Ms 5036/2. Megjelenése a Magyar Könyvszemle hasábjain várható. 
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alkalmából emlegetett „gyermeki-puer kor" illetve a felövezés „elsőként" való jelzője 
között lehetett-e valamiféle kapcsolat. Megállapítja, hogy Erben listája alapján a 
fejedelmek esetében általában 15 év a korhatár, amikortól már nem puer-ek többé, 
hanem az „aetas perfecta" birtokába kerülnek. A hatalmat átvevő Szent István ezt a 
kort — születésének bármelyik hagyományát is fogadjuk el — jócskán meghaladta. 
Guilhiermoz alapján utal arra, hogy a középkori uralkodók nagykorúságukat, azaz 
fegyverképességüket hamarabb elérték, mint alattvalóik.19 Végül a legendák, illetve a 
pannonhalmi alapítólevél — puer, pueritia — előfordulásaival foglalkozik, amiket az 
első királyunk epochalis évszámaiban megmutatkozó középkori tudateltolódással 
magyaráz. (Ennek ismertetését itt most mellőzzük.) 

A kérdés ismételt felvetését elsősorban az indokolja, hogy az elmúlt évtizedekben 
jelentős mennyiségű és igen jó színvonalú tanulmány, monográfia született a felöve-
zésről. Ezek hasznosítása, úgy véljük, fontos adalékot tud nyújtani az előbbiekben 
összefoglalt vitához.20 

A felövezéssel kapcsolatos bizonytalanságok forrása alapvetően terminológiai jelle
gű, hiszen számos terminus (cingulum, miles, militia) a későantikvitástól folyamato
san használatban maradt, csak éppen társadalmi és jogi hátterük, jelentésük ment át 
komoly ós a lényeget is érintő változásokon. Nem véletlen, hogy a témának számos 
tanulmányt és monográfiát szentelő Jean Flori 1986-ban még mindig úgy fogalmaz: 
,,A felövezés a történelemnek még mindig egyik kevéssé ismert területe."21 

Ha a terminológiai hasonlóságon túl valami tárgyi kapcsot is találni szeretnénk az 
antikvitás és a későközépkor között, akkor ezt a katonai fogadalom, eskü tényében és 
az ehhez kapcsolódó mentalitásban nevezhetjük meg. A katonai övet (cingulum 
militare) már a római jog is a római katona jelképének tekintette, ami tovább élt az 
egyházatyák, pl. Ágoston vagy a középkori jogászok, pl. Huguccio írásaiban. Egészen 
határozottan fogalmaz a kérdésben Philippus Harveng a XII . század második felé
ben. Eszerint minden egyes rendnek — klerikusi, szerzetesi, lovagi — karakterét és el
nevezését a fogadalom (professio), magatartás (habitus) és öltözék (vestitus) adja. 
S hozzáteszi, a kard viselése önmagában még nem tesz lovaggá, csak a katonai foga
dalom által megerősítve.22 Ennek a folytonosságnak a XII . század második felében 
a kortársak — úgy tűnik — már tudatában voltak. Petrus Blesensis egyik levelében 
így ír: „Egykoron a katonák az eskü kötelékével kötelezték magukat, hogy kiállnak 
a köztársaságért, a csatából nem menekülnek el s hogy saját életüknél a köz javát 
többre tartják. Ma azonban az újoncok kardjaikat az oltárról veszik el, hogy megfo
gadják : kardjukat azért vették magukhoz, hogy az Egyház fiai legyenek, a papság 
tiszteletére, a szegények oltalmára, a gonosztevők megbosszulására és a haza védel-
mezésére készek legyenek..."23 E szókincs továbbélésében persze nem lebecsülendő 

19 Uo. 46. és 47. jegyzet. Hivatkozott mű: Guilhiermoz, P.: Essai sur l'origine de la noblesse en France au moyen 
âge. Paris, 1902. 418—419., 421. o. 

20 Van Winter, Johanna Maria: Cingulum militiae. Schwertleite en miles-terminologie als Spiegel van veranderend 
menselijk gedrag. = Tijdschrift voor rechtsgeschiedens, 44(1976)1—92. o.; Flori, Jean: Chevalerie et liturgie. = Le 
Moyen âge, 94. (1978) 247—278., 409—442. o.; UŐ: Les origines de l'adoubement chevaleresque: élude des remises 
d'armes et du vocabulaire qui les exprime dans les sources historiques latines jusqu'au début du X I I I e siècle. = Tra
ditio, 35. (1979). 209—272. o.; Uô; Du nouveau sur l'adoubement des chevaliers (XIe—XIIIesiècles). = Le Moyen 
Âge, 91. (1985) 201—226. o.; UŐ: A propos de l'adoubement des chevaliers au X I e m r siècle: Le prétendu pont.ilical 
de Reims et l'ordo ad armandum de Cambrai. = Frühmittelalterliche Studien, 19. (1985) 330—349. o.; Uő: L'idéologie. 
du glaive. Préhistoire de la chevalerie. Genève, 1983.; Uő: L'essor de la chevalerie X I e — X I I e siècles. Genève, 1986. 
Régebbi munkák közül: Pietzner, Fritz: Schwertleite und Ritterschlag. Bottrop, 1934; :Massmann, E. H.: Schwert
leite und Ritterschlag. Hamburg, 1932. (nem jutottunk hozzá). Flori monográfiáit ismertette Ľorosy András a Had
történelmi Közleményekben: Űj. f. 32. (1985) 931—932. o. és 35. (1988) 155—157. o. 

21 Flori, J.: L'essor... i, m. 81. o. (20. jegyz.) 
22 Krüger, Sabine: Character militaris und character indelebilis. Ein Beitrag zum Verhältnis von miles und clericus 

•im Mittelalter. In : Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift f. Josef Fleckenstein. Sigma
ringen, 1984. 567—579. c ; Philippus Harveningre: 569. o. ; Vegetius közvetítő szerepére: 571. o. 

23 Migne PL 207. col. 294. Idézi Van Winter i. m. 76—77. o. (20. jegyzet) „Olim se juramenti vinculo milites obli-
gabant, quod starent pro reipublicae statu, quod in acie non fugerent, et quod vitae propriae utilitatem publicam 
praehaberent. Sed et hodie tirones enses suos recipiunt de altari, ut profiteantur se filios Ecclesiae, atque ad honorem 
eacerdotii, ad tutitionem pauperum, ad vindictam malefactorum et patriae liberationem gladium accepisse..." 
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szerepet játszhatott, hogy a Bibliában is számos helyen előfordult és a koronázások, 
uralkodói áldások formájában a liturgiában már a Karoling-kortól helyet kapott. 

A folyamatosság hangsúlyozása mellett most már fordítsuk figyelmünket a külön
bözőségekre. A leglényegesebb változás kétségkívül a lovagság kialakulása és meg
jelenése a XI . század végétől kezdve. Ennek a változásnak fő gerjesztője a keresztes 
háborúk eszmeköre volt: az egyház által megszentelt katonák és fegyverek felhasz
nálása a szent háborúban. Carl Erdmann 1935-ben megjelent klasszikus munkája 
megbízhatóan mutatja be a folyamatot.24 Ennek alapján a XI . század közepe-vége 
előtt a lovag, lovagság kifejezések használata nem szabatos, hiszen a későbbi értelem
ben vett lovagok ez időpont előtt nem is léteztek. (A nemzetközi szakirodalomban 
ugyan időről időre jelennek meg tanulmányok, amelyek ezt az időpontot korábbra 
próbálnák helyezni, de ezek a végeredményben csak a lovagság előzményeihez nyújta
nak újabb, és sokszor hasznos adalékokat.)25 A következőkben tárgyalt probléma 
lényege az, hogy már a lovagság megjelenése előtti századokban is találunk egyházi 
fegyveráldásokat és egyházi segédlettel történt felövezéseket. 

A szakirodalom azonban éles különbséget tesz a lovagkor előtti és utáni felövezések 
között. Ez a francia nyelvben még terminológiailag is elválhat : az előbbi a „remise 
d'arme", míg az utóbbi az „adoubement". A XI. század előtti említések jellemzői, 
hogy azok rendkívül ritkák és kivétel nélkül uralkodókra, királyokra, hercegekre 
vonatkoznak. Már több az olyan említés, amikor koronázási szertartáshoz kapcsolód
nak, így Kopasz Károlyt apja 13 éves korában, 838-ban, felövezte férfihoz illő fegy
verekkel és átadta királyságának egy részét. Az aktus itt nem más, mint a hatalomból 
való részeltetés szimbóluma.26 Megjegyzendő, hogy a cingulum militare-nek egy ko
rábbi jelentéskörét átörökítve, már tágabb társadalmi rétegek esetében használva, 
fennmaradt közszolgálat, világi hivatal jelentése, amit pl. a 850. évi páviai zsinat 
bizonyít.27 

Ami a XI. századi eseteket illeti, a lovagkor előtt a korábbiakhoz hasonló a helyzet, 
felövezés tudniillik csak a társadalom legelőkelőbbjeinek jut osztályrészül, hercegek 
koronázásakor, a tényleges uralkodás megkezdésekor vagy még trónralépésük előtt, a 
hatalom jó előre való biztosításaként. Ami a kronológiát illeti, az első igazolt eset 
IV. Henrik 1065-ös felövezése, miután trónra kerülésekor még csak hatéves volt.28 

A további említések, így a thüringiai gróf fiának 1039. évi felövezése, mind későbbi 
lejegyzéseken alapulnak, a felhozott példa esetében a XII . század közepéről.29 Még 
érdekesebb a XI . századi fegyveráldások eredete. Ezek a fő bizonyítékai annak, 
hogy a lovagi ideológia és a lovagokkal szembeni elvárások forrásai a koronázási 
ordók, az uralkodók személyével és fegyvereivel kapcsolatos könyörgések, imádságok, 
áldások között keresendők. Bizonyítékai annak, hogy ezek esetében a szövegek vulga
rizálódása játszódott le a századok során, s a hatalom csúcsaitól lefelé haladva a fel
övezés a személyek egyre szélesebb körének jutott osztályrészéül. Ezek forrásai sok
szor VIII. század végi liturgikus szövegekre mennek vissza. A XI. század végéről 
származó, cambrai-i eredetű ordo szövege pedig, az egyház védelmezőjének címezve, 
már ezen könyörgések és áldásoknak a kialakuló lovagság felé való terjedését igazol
ja.30 

Az említett listák alapján számos szempontból lehet vizsgálni a felövezésre vonat
kozó adatokat. Most csak három megközelítésre térünk ki. W. Erben megállapítása 

24 Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart, 1935. 
25 P]. Leyser, Karl: Early Medieval Canon Law and the Beginnings of Knighthood. In : Instittitionen, 449—5€5. o. 

(22. jegyzet) 
26 Flori, J.: L'essor... i. m. 45. o. (20. jegyzet). 
27 Uo. 47. o. 
28 Uo. 57. o. 
29 Uo. 72. o. 
30 Uo. 81—111. o. A folyamatra utaltunk már korábbi cikkünkben: A magyarországi lovagságra vonatkozó néhány 

adat értelmezéséről. = Hadtörténelmi Közlemények, Új f. 34. (1987) 751. o. 
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a felövezettek korára vonatkozóan továbbra is helytállónak tűnik. Erre ugyan a leg
különbözőbb életkorban kerül sor (számos tényező meggyorsíthatta), átlagban mégis 
a 15. életév körüli időszak a leggyakoribb, lehetőség szerint közelebb a 15-höz, mint a 
20-hoz.31 A felövezést végzők személyét és a helyszínt az aktus ünnepélyessége kap
csolja össze. Pontosan azért, mert szoros kapcsolatban állt az aktus a trónutódlással, 
így az állami szimbolikával. Általában az udvar, az ország előkelőinek jelenlétében, 
lehetőség szerint valamely nagyobb egyházi ünnephez (leginkább pünkösdhöz) kap
csolódva történt. Az elmondottak értelmében az egyház részvétele valamilyen módon 
megnyilvánult, vagy a helyszín, vagy egy előzetes áldás, vagy éppen a felövező személye 
révén. Magát a felövezést általában a hatalmat gyakorló személy, így a herceg apja 
végezte, esetleg valamely előkelő rokon.32 

Ezek alapján vegyük sorba még egyszer az István király felövezésére vonatkozó 
adatokat. Ezek a fentiekkel egyetlen szempontból sem egyeznek: 

— mert 936 és 1065 között továbbra sincsen birodalmi felövezésre kortárs lejegy-
zésü adat, ami kérdésessé tesz a „teuton szokás" kitételt,33 

— mert a X—XI. században példátlan, hogy egy uralkodót vazallusai Övezzenek 
fel, £IZ£LZ ct hatalomból ők részeltessék. 

— nem szokásos, hogy ne az apa életében, a legünnepélyesebb formák között tör
ténjék, 

— mert példátlan, hogy az egyházi részvételre semmilyen megjegyzés ne történ
jék, amikor pedig ez a szertartás lényegi része volt és annak ideológiai alapját adta, 

— mert ellentmond István esetleges nagykorúsága alkalmából való felövezésének, 
hiszen ekkor már jóval idősebb a szokásos kornál, 

* — mert a koronázási szertartáshoz sem tartozhatott, amint ezt már több m ki
mutatták, illetve valószínűsítették.34 A krónikakompozíció 66. fejezetében való meg
említése már csak ezért is későbbi betoldás. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a szakirodalom (Erben, Van Winter, Flori)35 

— amennyiben a szerzőknek persze tudomása volt róla — megalapozottan hagyta ki 
felsorolásaiból a Szent István felövezésére vonatkozó szöveghelyet, noha a II. Gézára 
vonatkozót számon tartja.36 Véleményünk megegyezik az övéikkel: II . Géza esetében 
valóban egy lovagi felövezés hiteles lejegyzésével van dolgunk. Ugyanakkor Istvánnak 
a fejedelmi trónra való jutásához kapcsolódó szertartásról szinte semmit sem tudunk, 
csak találgathatunk, de semmi esetre sem a krónikakompozíció 41. és 64. fejezeteinek 
a felövezésére vonatkozó részei alapján. Előadásunk egyúttal azt is bizonyítja, hogy 
a németek iránti részrehajlással nem ritkán megvádolt Tóth Zoltán a sokáig érint
hetetlennek tekintett Szent István-hagyományból — ha a forráskritika úgy kívánta 
— a „legnémetebb" szöveghehyek kirostálására is kész volt. 

* 

A Koppány lázadása című tanulmánynak a felövezésre vonatkozó részében a vizs
gált krónikarészlet hitelességét támogató bizonyítékok között a legfontosabb Szent 
Henrik legendája, hiszen ebben az esetben egy 1000 körüli, kortárs párhuzam hiteles 
lejegyzése lenne a kezünkben. Nem tanulságok nélküli beleolvasnunk a legenda szö-

31 Az irodalomban közült példákból egyértelműen kiderül. 
32 Részletesen Flori, J. : Les origines de l'adoubement. 214—227. o. (20. jegyzet). 
33 Ennek okát Tóth Z. a lándzsa, mint uralkodói jelvény befolyásában látja. L. a 15. jegyzetet. 
34 Tóth Z.: Attila's Schwert. 130—131. o.; üő: A Hartvik-legenda kritikájához. Bp., 1942. 66—67.,82—83. o.; 

Oeries József: Az úgynevezett Egbert (Dunstan)-ordo alkalmazásáról a XI . századi Magyarországon. (Salamon koro
názásának előadása a krónikákban) In : Eszmetörténeti tanulmányok amagyar középkorról. (Szerk. : Székely György). 
Bp., 1984. 243—254. o. 

35 Erben: i. m. (16. jegyzet); Van Winter: i. m. (20. jegyzet); Flori: Les origines de l'adoubement. 249—259. o. 
(20. jegyzet). 

36 Erben: i. m. 109., 119. o.; Van Winter: i. m. 74. o.; Flori: i. m. 255. o., igaz, Freisinei Ottó alaüián. 
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vegkiadásába.37 Először is feltűnik, hogy nem az idézett tanulmányban szereplő-
Adalbold a legenda szerzője, hanem Bambergi Adalbert. Ez a hitelesség szempontjá
ból nem kis jelentőségű tény, mivel Adalbold 970 és 1026 között élt, 1007 körül II . 
Henrik kancelláriájának nótáriusa; Adalbert azonban 1170 és 80 körüli említések 
alapján a XII . század második felében élt.38 (A legendarészletben szereplő ütközetet 
egyébként a szakirodalom inkább 1004-re teszi.)39 Adalbert szövegét már a kiadó, 
G. Waitz sem jellemezte komoly hitelűként.40 Ma azonban — újabb kéziratok elő
kerülésével — többet tudunk Adalbert művéről. 

Renate Klauser kutatási eredményei alapján a legenda szöveghagyományában két 
szerkesztést különböztethetünk meg.41 Az első változatnak — belső érvek alapján — 
Henrik szentté avatása, 1146 körül, azt nem sokkal megelőzően kellett íródnia. Ennek 
szerzőjét nem ismerjük. Klauser véleménye szerint a csata, illetve a felövezés leírását 
már az első szerkesztés is tartalmazta, tehát részletünket joggal tarthatjuk XII . 
század közepinek. 

Lássuk a legendarészlet tartalmát. Ebben nem egyszerűen egy csata előtti felöve-
zésről esik szó — ami egyébként kimondottan lovagi jellegű és a X—XI. században 
nincs ilyenről adatunk42 —, hanem szentek támogatásának a megnyeréséről a csata 
eldöntésére.43 A kettő között lényegi különbség van. A részletről a következőket emel
nénk ki: „összegyűjtvén tehát hadseregét, csatasorba állította őket az említett népek 
ellen. És miközben keresztülvonult egy Walbech nevű helységen, magához vette Szent 
Adrián mártír kardját, amelyet itt ereklyeként régóta őriztek. Azt felkötvén („quo 
accintus"), teljes szívéből felkiáltott és így szólott: ...,,44 I t t a 34. zsoltár szavai kö
vetkeznek. Majd „letáborozott azon a mezőn, ahol a merseburgi egyház található, ... 
felsóhajtott és így szólott: Boldog Lőrinc, Krisztus mártírja, ha közbenjárásodra eze
ket a barbár népeket, akik felé útban vagyok, alávetem a Római Birodalomnak és a 
keresztény vallásnak, ezt a Te nevednek szentelt, (ám) elhagyott helyet az isteni 
segítő kegyelemmel korábbi méltóságába vissza fogom helyezni."45 I t t további bibliai 
és liturgikus idézetek következnek. Majd: „Ezeket elmondva, szemei felnyíltak és 
meglátta a dicsőséges mártírokat, Györgyöt t. i. és Lőrincet, Adriánt egy kardjával 
sújtó angyallal, amint hadserege élén haladnak és az ellenfél ékjeit hátrálásba kény
szerítik."46 

Megállapítható, hogy a kard a történetben semmilyen szerepet sem játszik, sokkal 
inkább a merseburgi püspökség újraalapítása legendás hátteréül szolgál. Nem jut 
más szerephez, mint Júdásnak a Makkabeusok könyvében leírt álmában : „Azután Jere
miás kinyújtotta jobbját és átadott Júdásnak egy arany kardot. Átadáskor e szava
kat intézte hozzá: Vedd Isten ajándékát, e szent kardot! Megsemmisíted vele az 
ellenséget." És meg is okolja a szöveg: „Mert tudta, hogy nem a fegyvereké a győze-

37 MGH SS IV. 793. o. 
38 A szerzőkre 1. Die deutgehe Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Ed. T. Berlin—îvew York, 1978. 4 1 — 

42. kol. és uo. Rudolf Schieffer szócikkét Adalbertról, 30—31. kol. 
39 L. MGH SS. IV. 793. o. és Klauser, Renate: Der Heinrichs- und Kuniguridenkv.lt im mittelalterlichen Bistum 

Bamberg. Bamberg, 1957. 73. o. 
40 L. 37. jegyzet, G. Waitz bevezetőjét. 
41 L. 71—74. o. 39. jegyzet. 
42 A csata előtti felövezésekről inkább a lovagkorból vannak adatok. Pl. Mörtzsch, Otto: Bitterschlag vor der 

Schlacht. = Zeitschrift für historische Waffenkunde, 7. (1915—17) IOC—111. o.; Ordericvs Vitális művében PL 188. r 
349. col.; Pietzner: i. m. 62—06. o. (20. jegyzet). 

43 Graus, František: Volk, Herrscher und Heiliger im Beich der Merowinger. Studien sur Hagiographie der Mero-
wingerzeit. Praha, 1965. A fejezet címe: Der Heilige als Helfer im Kampf. Der Heilige verleiht den Sieg. 455—462. o. 

44 „Congregato itaque exercitu contra predictos nationes aciem direxit. Et f aciens transitum per locum, qui Wal
bech dicitur, gladium saneti Adriani martiris, qui pro reliquiis multo tempore ibi servabatur,accepit. Quo aecinetus, 
ex toto corde suo clamavit et dixit. . ." i. h. 

45 „.. .metatus est in campo, ubi Merseburgensis aecclesia sita est..., ingemuit et ait : Beate Laurenti, martir Christi, 
si tuo interventu has barbaras nationes, ad quas pergo, Bcmano imperio et christianae religioni subiugavero, hune 
locum desolatum, tuo nomine censecratam, divina favente gratia, in pristinae dignitatis statumreformabo..." i- h. 

46 ,,Haec dicens aperti sunt oculi eius, et vidit gloriosos martyres Georgium, videlicet Laurentium, Adrianum cum 
angelo percutiente, exercitum suum praecedentes et hostium cuueos ad fugam propellentes. " i . h. 
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lem, hanem azoknak adja Isten, akiket méltónak tart rá."47 A csatában segítő szentek 
a X—XII. században már számosan vannak, elég Emmerámot, vagy Móricot emlí
teni. Ha a szövegrészlet és a magyar történelmi hagyomány között párhuzamot kere
sünk, akkor ez inkább a Szent Istvánt segítő szentek, legelsőként Szent Márton emlí
tésében található meg. 

A Gallus Anonymus krónikájában említett és 1099-re datált hercegi felövezéssel 
kapcsolatban csak megerősíteni lehet Győrffy magyarázatát, hogy itt már egy lovag
kori, karddal való felövezéssel találkozunk.48 Eredetében persze ez is visszanyúlik a 
XI . század előttre, mivel a trónöröklésre kijelölt hercegek felövezésére van példa. 
A szóhasználat („milite noviter constituto, militari baltheo precincto") és a tény, 
hogy vele együtt több más ifjú is megkapta a kardot (,,multis páter coetaneis arma 
dedit") megerősíti a részletnek a lovagi felövezések közé való besorolását. így azon
ban Istvánnal kapcsolatban közvetlen bizonyítékként nem használható. 

Dolgozatunk végére hagytuk a krónikahely egy további lehetséges értelmezésének 
kérdését. Ez pedig az István nagykorúságához kapcsolódó szertartás lehetősége. 
Jól ismert a legendákból, hogy Géza halálakor a a fiatal Istvánt gyermeknek tartják, 
azaz puernek. Ez mindenekelőtt a Kisebb legenda felfogása : „(Apja) halála után a még 
gyermek (adhuc puer) István a főemberek és a köznép kegyéből dicsőségesen az ország 
trónjára emeltetett".49 A Nagyobb legenda még óvatosan, az életkor szempontjából 
nem értékelhetően fogalmaz: „Nőtt a gyermek gyámolítva a királyi nevelésben, át
lábalta & gyermekéveket (transvadata pueritia) s miután a serdülőkor első lépcső
fokán (primum gradum adolescentiae) átlépett, apja összehívta Magyarország főem
bereit", sőt néhány sorral később már ifjúnak, iuvenis-nek nevezi.50 Mindezt csak 
támogatja a pannonhalmi alapítólevél interpolált részében szereplő „pueritia" kitétel, 
ami persze a legendák hatására is odakerülhetett.51 Ezzel fordul szembe a Hartvik-
legenda, az átvett legendaszövegek gyermek-puer szavait serdülőre—adolescensre 
javítva át!52 

Nehezen megválaszolható kérdés, hogy Istvánt 997-ben, illetve körül miért neve
zik puernek. A középkorban nagy tekintélynek örvendező Izidor, Etimológiáé című 
munkájában, a pueritia és adolescentia határát a 14. évre teszi.53 István születésének 
akármelyik hagyományozott időpontját is fogadjuk el (967, 969, 975), akkora, 997-re 
mindenképpen idősebb, legalább 22 éves, 969. évi születés esetén pedig már a iuvenis 
kort, a 28. évet is betöltötte. Válaszként már utaltunk Tóth Zoltán egy kéziratban 
maradt tanulmányára, amelyet Szent István epochális adatainak szentelt, s a válto
zatos születési és halálozási adatokat egy jól tettenérhető tudateltolódással magya
rázta, ami „a 11. századi hazai felfogása negyvenegyóves uralmi tartam s a hatalmat 
átvevő Szt. István zsenge korának párhuzamos hangsúlyozása révén a valóságosnál, 
1038-nál korábbi halálévszámhoz (1033, 1034, 1037) igazodott".54 Egy másik és véle-

47 Az említett hely 2 Makk, 15, 14. Id.: Graus, Fr.: i. m. 460. o. (43. jegyzet). Hozzánk hasonlóan értelmezi a le
gendahelyet Graus:i. m. 462. o. és Klauser: i. m. 73. o. (39. jegyzet): „Dies Motiv der himmlischen Schlachtenhilfe 
war bei den Legendenschreibern des Mittalalters ebenso beliebt wie bei ihren Lesern und deshalb weit verbreitet..." 

48 Györffy Gy.: Koppány lázadása. 20. o. (6. jegyzet). Forráshely: Monumenta Poloniae historica. NS Tom I I . 
€racoviae, 1952. 85—86. o. 

49 Kisebb legenda: SS. I I . 394. o. („Post cuius obitum Stephanus adhuc puer...") 
50 Nagyobb legenda: uo. 381. o. („qui transvadata pueritia po3tquam primum gradum adolescentiae transcedit") 
51 Karácsonyi János: Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla. Bp., 1891.147. o.; Szentpétery Imre: 

Szent István király oklevelei. In : Emlékkönyv Szent István király halálának 900. évfordulójára. Bp., 1938. 2. k. 
164—165. o. 

52 SS. II . 407. o. 
53 Isidor Hispalensis episcopi. (Ed. W. M. Lindsay) Oxonii, 1911. (reprint) XI . 2, 1—8. o. Izidor hatásával részle

tesen foglalkozott Mályusz Elemér: I. István születési éve. Levéltári Közlemények, 39. (1968) 203. o. Mályusz a prob
lémát úgy vélte megoldani, hogy István puer és adolescens korára egyaránt vonatkozik a puer megjelölés. Érvelése 
azért nem meggyőző, mert megkerüli a problémát, s ebben az általa idézett Adolf Hofmeister tanulmány sem támo
gatja minden vonatkozásban : Puer, Iuvenis, Senex. Zum Verständnis der mittelalterlichen Altersbezeichnungen. In : 
Papstum und Kaisertum. Festschrift Paul Kehr. München, 1926. 287—316. o. 

54 L. 18. jegyzet. 
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menyünk szerint valószínűbb lehetőség, hogy a legendában nem konkrét életkort 
jelöl a puer-szó, hanem a Kisebb legenda irodalmi előképéből származhat a megfogal
mazás. A forrás felől eligazít maga a legenda szövege is, megemlítve Salamon, Dávid 
és Saul nevét. A parabolisztikus értelemben használt ótestamentumi párhuzam Sá
muel első könyvében Dávid és Góliát küzdelmének55 istenítélet jellege. A hasonlat 
értelme a következő : Dávid fiatal kora (puer) és tapasztalatlansága ellenére az Isten
ben bízva legyőzheti ellenfelét. Lényeges, hogy bár felövezik karddal, azt Dávid leveti, 
hiszen nincsen harci fegyverzethez szokva, s idézem ,,Te karddal, dárdával és pajzs-
zsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének nevében me
gyek ellened..." (1. k. 17, 45). Tehát a biblikus előképben még a felövezés tagadásáról 
van szó, szembeállítva az isteni gondviseléssel.56 

Megfigyelésünk egyúttal érthetővé teszi, hogy a Kálmán király idejében íródott 
Hartvik-legendában miért vált szükségessé a puer-kifejezés törlése. Ez Salamon ki
rály uralkodása megítélésének a problémájához kapcsolódik. Salamont ugyanis 
igen fiatalon, ötévesen koronázták meg, amit a krónika 91. fejezetének variánsai 
méltatlankodva említenek, Salamont infantulus-nak, illetve adhuc puerulusnak ne
vezvén.57 íme, a puer—gyermek kifejezést itt konkrét politikai helyzetben alkalmaz
zák, és egyértelműen negatívan ! Nyilvánvalóan, a Kálmán korabeli idoneista tör
ténetfelfogás nem hagyhatta, hogy Salamon és Szent István gyermekként való 
hatalomra jutása (Salamon esetében koronázás) között meghagyja a párhuzamba 
állítás, ha még oly csekély lehetőségét is.58 

Visszatérve a krónikakompozíció 64. fejezetére, az is tudatosan küzd a puer-szem-
lélet ellen. Már a bevezető mondatban rögzíti, hogy István serdülőkorában viselte 
Koppány ellen a háborút (iam pridem in adolescentia) s megemlíti, hogy a Garam 
folyónál övezték fel először (primitus). Lényeges, hogy szó sincsen Hunt és Pázmán 
szerepéről a felövezésnél, mutatva, hogy tendenciájában is eltér egymástól a 64. és 
41. fejezet vonatkozó része. Az előbbi, hogy a fejezetben egyébként is használt Hart-
vik-legenda adolescens-szóhasználatának megfeleljen, beiktatta a felövezéseről szóló 
betoldást, ami itt éppen olyan jellegtelen, mint a 41. fejezetben. Ám nem szabad 
elfelejtenünk, hogy akit felöveztek, az nem gyermek többé. A terminológiában szinte 
közmondásosán összekapcsolódott a serdülővé válás és fegyverek átvétele, miként 
a sztereotip formulák ismétlődnek: „túljutván a gyermekkoron, lovagi szolgálatban 
töltötte serdülőéveit", „gyermek még, lovagi évein innen", „gyermekévei miatt nem 
avatták lovaggá" stb.59 Ennek az aktusnak a krónikába szövésével vitathatatlan 
bizonyságát adta a szerző Szent István érett, uralkodásra megérett korának. Ez a 64. 
fejezet megírása post quemjóül ismét a Hartvik-legenda keletkezési idejét adja.60 

A később, a 41. fejezetet a jövevény nemzetségek történetével kiegészítő krónikás 
számára önként adódott a 64. fejezet szövegében egymáshoz közel elhelyezkedő vezé-

55 I Sam 17, 31 : „E t ait Saul ad David: Non vales resistere Philisthaeo isti, nee pugnare adversus eum, quia puer 
eg, hie autem vir bellator est ab adolescentia sua... Accinctus ergo David gladio eius super véstem suam coepit tentare 
si armatus posset incedere: non enim habebat consuetudinem... Et deposuit ea." A puer mint isteni kiválasztás tár
gya 1.1 Sam 29,1: (Dávid Salamonról:,,Salamonéin fllium meum unum elegit Deus, adhuc puerum et tennellum...") 
A Kisebb legenda visszatér a Dávid-hasonlatra a besenyő betörés taglalásakor: „Sicut enim deus Christum suum 
David quondam a facie Philistinorum angelo suo protegente liberavititaet hune de manu persequentium eripuit..." 
ÍJS-II. 398. o. 

56 A szóhasználat célja mindkét helyen azonos : a hősök gyermeksége még hangsúlyosabbá teszi az égi beavatkozást 
1.1 Sam 17,47 és Kisebb legenda vonatkozó helyét. 

57 SS. I. 352. o. 
58 Idoneitás és legitimitás viszonyáról 1. Gerics J.: Kálmán kori krónikáink és legendáink koronafogalmához. I n : 

Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér emlékkönyv. Bp., 1984.130—140. o. 
59 — „impubis adhuc adolescens et needum armis militaribus maturus"; — „puer adhuc infra militares annos"; 

— „emensa puertia in militari exercitio adolescentiam égit" ; — ,,ut annos adolescentiae attigit, militaria multis 
gaudentibus arma sumpsit" stb. A kiragadott részletekre Van Winter: i. m. (20. jegyzet) No. 46. (1071. év), No. 47. 
(1073. év), No. 76. (1125 körül), No. 94. (1136 körül). 

60 A 41. és 64. krónikafejezetek kritikájára 1. Horváth János: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. 
Bp., 1954. 290—291. o.; Gerics József: Legkorábbi gesta-szerkesztéseink keletkezésrendjének problémái. Bp., 1961. 
7—22. o. ; Horváth János és Gerics József eredményei nem mondanak ellen eredményeinknek, ti. Horváth kimutatja, 
liogy a 41. fejezet első része későbbi betoldás, Gerics pedig a 64. fejezetről, hogy az használta Hartvikot. 
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r e k n e v e i n e k és a s u t á n o d a v e t e t t fe lövezés t á r s í t á s a és az á l t a l u k v a l ó felövezés n i e g -
k r e á l á s a . L e e g y s z e r ű s í t v e , I s t v á n é l e t k o r á n a k meg í t é l é se a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
1. N a g y o b b - l e g e n d a , b i z o n y t a l a n f o g a l m a z á s ; 2 . K i s e b b - l e g e n d a : p u e r ; 3 . H a r t v i k : 
ado le scens . 4 . K r ó n i k a 64 . f e j eze t : a d o l e s c e n s + f e l ö v e z é s ; 5 . K r ó n i k a 4 1 . f e j eze t : 
H u n t és P á z m á n felövezi I s t v á n t . 

Ласло Веспреми 

ТРАДИЦИЯ ПОДПОЯСЫВАНИЯ МЕЧОМ ВЕНГЕРСКОГО КОРОЛЯ 
ИШТВАНА СВЯТОГО 

Резюме 

Редакция венгерской хроники (главы 64, 41) сохранила традицию подпоясывания короля 
Стефана: возле реки Гарам (Гран) перед решающей битвой около 997 года немецкие рыцари 
Хунт (Хонт) и Пазман воздевают на него пояс с мечом. Автор рассматривает эту запись 
прежде всего с военно-исторической точки зрения. Он приходит к заключению, — и это 
совпадает с выводом работы Золтана Зота от 1933 года, — что в немецком королевстве, 
а затем в империи в период с 936 по 1065 год не отмечались случаи подпоясывания монархов; 
подпоясывание мечом князей королевства и вообще князей выполняют не их вассалы, дается, 
общая ссылка на участие церкви. На основании этого, — поскольку это не могло принадле
жать к церемонии коронации венгерских королей, — традиция опоясывания Стефана мечом 
не может рассматриваться как современная правлению Стефана. После этого автор рассмат
ривает данные, касающиеся возраста Стефана. Малое житие короля Иштвана в противо
положность исторической действитльности в период около 997 года называет его ребенком 
(р е ). Основой этого служат выдержки из ветхого завета (так и Самуил 1, 17, 45), с целью 
доказательства небесного предназначения Стефана. В эпоху короля Кальмана легенда о Сте
фане, составленная епископом Хартвиком, называет его уже отроком (а о е се ). 

Причиной этого является то, что показанный в плохом свете в эпоху Кальмана Шаламои 
пришел к власти ребенком, и вытекающая из этого параллель могла рассматриваться оскор
бительно по отношению к Стефану. Это последний взгляд воплощается и в главе 64 редакцией 
хроники, что акцентируется еще более вставкой о подпоясывании. (Подпоясывание рыцарей; 
как правило, производилось накануне отроческого возраста или по достижению его.) В этой 
главе Хунт и Пазман фигурируют как военоначальники, а не как выполняющие церемонию 
подпоясывания. 41 глава редакции хроники впервые соединяет немецких рыцарей с обрядом 
подпоясывания, и в конечном итоге отсюда попал этот обряд в венгерскую историческую 
традицию. 

László Veszprémy 

D I E Ü B E R L I E F E R U N G D E R UMGÜRTUNG KÖNIG STEPHANS 
DES H E I L I G E N VON UNGARN MIT DEM SCHWERT 

Resümee 

Stephans Umgürtung mit dem Schwert ist durch die ungarische Chronikenkomposition (Kapi
tel 64, 41) überliefert worden: Stephan wurde gegen 997 vor einer schicksalsschweren Schlacht 
am Fluß Gran (ung. Garam, slk. Hron) von deutschen Rit tern, von H u n t und Pázmán, mit dem 
Schwert umgürtet . Der Autor untersucht dessen Beschreibung zunächst unter kriegsgeschichtli
chem Aspekt. Er stellt — übrigens im Einklang mit den Abhandlungen von Zoltán Tóth aus 
dem Jahre 1933 — fest, daß die Umgürtung von Herrschern, Fürsten und Prinzen mit dem 
Schwert im deutschen Königsreich, später im deutschen Reich zwischen 936 und 1065 nicht 
aufgezeichnet wurde ; der Akt wurde übrigens nicht von den Vasallen vollzogen, auf die Beteili
gung der Geistlichkeit wird meistens hingewiesen. Aufgrund dessen und da die Umgürtung mit 
dem Schwert auch nicht zur ungarischen Krönungszeremonie gehören konnte, kann diese Über
lieferung nicht aus der Zeit von Stephan stammen. Der Autor befaßt sich dann mit den Angaben 
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über Staphens Lebensalter. In der Legenda minor des Königs wird er gegen 997, im Gegensatz 
zu der historischen Wirklichkeit, als Kind „puer" bezeichnet. Das geht auf Stellen im Alten 
Testament zurück (so Samuel 1, 17, 45) und bezweckt, Stephans himmlische Berufung zu be
weisen. In der Stephan-Legende, die in der Zeit von König Koloman von Har tv ik verfaßt wurde, 
wird er schon als Adoleszent bezeichnet. Der Grund dafür ist, daß Salomo, der als Kind an die 
Macht kam, in den Augen der Zeitgenossen in einem schiefen Licht erschien, und man der sich 
aufdrängenden Parallele, die wohl als für Stephan beleidigend betrachtet wurde, entgegenwirken 
wollte. Dieses Bestreben kommt im Kapitel 64 der Chronikenkomposition zur Geltung, und 

innnm Z i r r r l - d i r n t auoh rlnr Hin i r lmVi rlr ľ TTmgürtnng ^"' 't ^QTV1 s»^""»^* {7.™ ™+*aT*Kr.v.nn « n ^ ^ , ^ f^, ' ~ \ ? 
iesem Zweck dient auch der Einschub der Umgürtung mit dem Schwert. (Zur ritterlichen 

Schwertnahme kam es nämlich meistens kurz vor oder an der Grenze des Adoloszentenalter.) In 
diesem Kapitel erscheinen Hun t und Pázmán als Feldherren und nicht als Vollzieher des Um-
gürtungsaktes. Ers t das Kapitel 41 verbindet die deutschen Ri t ter mit dem Umgürtungsakt , 
und die Geschichte ging von dort in die ungarische historische Überlieferung ein. 

Ï 



TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ 

A VÁC—VERŐCEI CSATA 
1597. november 2—9. 

Az 1597-es hadjárati év végén, november elején a török és a Habsburg erők Vác 
közelében csatát vívtak, pontosabban kisebb csatározásokat folytattak egymással. 
Erről a 15 éves háború (1593—1606) keretén belül történt összecsapásról igen keveset 
olvashatunk a hadtörténeti irodalomban, ráadásul a csata datálása több munkában 
is alapvetően téves, s egyéb hibák is jellemzik az idevonható, általában meglehetősen 
rövid és szűkszavú összefoglalásokat.1 

Az 1597-es év sajátos helyet foglal el a 15 éves háború történetében. A történeti ku
tatás a hosszú háborún belül két, illetőleg három fázist különített el. Az első a nagy 
összecsapások és várostromok időszaka, amely a mezőkeresztesi csatával zárul 
(1593—1596). A második szakasz a háború elhúzódásával, a két fél kölcsönös kime
rülésével jellemezhető (1597—1603). A harmadik periódusban párhuzamosan folyik 
a Bocskai-felkelés és a 15 éves háború, illetőleg a török háborúnak bizonyos fokig 
része a Bocskai-szabadságharc, hiszen Bocskai a török szövetségese, hűbérese.2 Ebben 
a periodizációban az 1597-es hadjárati év a második fázis kezdetét jelenti ; a kiegyen-

1 A tanulmányban felhasznált források és főbb irodalom — István f y Miklós: Magyarország története 1490—1606. 
I—II. (Ford. Vidovich György.) Debrecen, 1867—1868. (a továbbiakban: Istvánffy); Illésházy István nádor följegyzé
sei 1502—1603. Közli Kazinczy Gábor. Magyar történelmi emlékek. Második osztály: írók. 7. k. Pest, 1863. (a továb
biakban: Illésházy); Benda Kálmán: Giovanni Marco Isolano gróf ezredes feljegyzései a magyarországi török hábo
rúról 1594—1602. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1983. (a továbbiakban: Isolano); Wolfgangi de 
Bethlen: História de rebus Transylvanicis. Tomus IV. Cfbinil, 1785. (a továbbiakban: Bethlen); Veress Endre: Basta 
György hadvezér levelezése és iratai (1597—1007). I. k. 1597—1602. Bp., 1909. (a továbbiakban :'Basla) ; uő:. A tizenöt
éves török magyar hadjárat oklevéltára. I. k. 1593—1601. (MTAK) (a továbbiakban: Veress); Ortelius, Hieronymus: 
Chronológia. Nürnberg, 1604. (a továbbiakban : Ortelius); Jedlicska Pál: Adatok Erdűdi báró Pálffy Miklós a győri 
hősnek életrajza és korához 1552—1600. Bp., 1894. (a továbbiakban: Jedlicska); Óváry Lipót: A magyar tudományos 
akadémia történelmi bizottságának oklevélmásolatai. 2. füzet. Bp., 1894. (a továbbiakban: Óváry); Pecsevi Ibrahim 
tarikhjából, illetve Kjálib CseZe&í Fezlikejéből. In : Török történetírók. I I I . kötet. 1566—1659. (Ford. Karácson. Im
re, sajtó alá rendezte Szekfii Gyula). Bp-, 1916. (a továbbiakban Pecsevi ill. Kjátib Cselebi); Naima, Mustafa: Annals 
of the Turkish Empire 1591—1659. (Translated by Charles Fraser) London, 1832. (a továbbiakban: Naima); Evlia 
Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660—1664. (Ford. Karácson Imre) Bp. 19852 (a továbbiakban: 
Evlia Cselebi); Kárpáthy-Kravjánszky Mór: Vác és Hatvan a hosszú török háború idejében. Bp., 1936. (a továbbiak
ban: Kárpáthy-Kravjánszky); Banfi, Florio: Gianfrancesco Aldobrandini magyarországi hadivállalatai. HK 1939. (a 
továbbiakban : Banfi); Hammer-Purgstall J. : Geschichte des Osmanischen Reiches. Bund II . Pest, 1843. (a továbbiak
ban: Hammer); Horváth Mihály: Magyarország története. 3. k. Pest, 1861. (a továbbiakban: Horváth); A Magyar 
Nemzet Története. (Szerk. Szilágyi Sándor) 5. k. Magyarország három részre szakadásának története 1526—1608. 
Irta Acsády Ignác. Bp., 1897. (a továbbiakban: Acsády); Magyarország története I I . Egyetemi tankönyv. 1526—• 
1790. A késő feudalizmus korszaka. (Szerk. H. Balázs Éva—Makkai László) Bp., 1972. (a továbbiakban: Egyetemi 
tankönyv II .) ; Magyarország története tíz kötetben. III / l—2. (Főszerk. Pach-Zsigmond Pál, szerk. Várkonyi Ágnes) 
Bp., 1985.(a vonatkozó részt Sinkovics István írta) (a továbbiakban: Magyarország története I I I . ) ; Benda Kálmán 
(főszerk.): Magyarország történeti kronológiája. A kezdetektől 1970-ig. Négy kötetben. I I . k. 1526—1848. (a vonat
kozó rész Granasztói György munkája) Bp. 1982. (a továbbiakban : Kronológia II .) ; Rónai Horváth Jenő: Magyar hadi 
krónika. 2. rész. Bp., 1897. (a továbbiakban : Rónai Horváth) ; Doberdói Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörté
nelme. 14. rész. Bp., 1940 (a továbbiakban : Bánlaky); A magyar katona. Vitézségünk ezer éve. (Szerk. Pilch J.) Bp., 
é. n. (1933) I. k. (a továbbiakban: A magyar katona); Magyarország hadtörténete I. (Főszerk. Liptai Ervin, szerk. 
Borús József)Bp., 1984.(a továbbiakban: Magyarország hadtörténete) (a vonatkozó részt Marosi Endre írta). 

2 E periodizációt alkalmazza pl. Marosi Endre, 1. Magyarország hadtörténete I. 212., 221. o.; Sinkovics István, 1. 
Egyetemi tankönyv I I . 134—142. o. ; két részre osztja a háborút (az első évek : 1593—1596 és az utolsó szakasz : 1597— 
1606) Korlepeter, C. M. : Ottoman Imperialism During the Reformation. Europe and the Caucasus. New York, 1972. 
123., 159. o. ; legújabban Sinkovics István az 1596-os hadjáratot (Eger, Mezőkeresztes) az erőviszonyok kiegyenlí
tődése, a háború elhúzódása c. fejezetben tárgyalta, 1. Magyarország története I I I / l . 669. o. 
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lített erőviszonyokon mindkét fél görcsösen változtatni igyekszik, s a maga javára 
akarja billenteni a mérleget, hogy aztán eredményesen, legalább némi területi nyere
séggel zárhassa a békében a kimerítő háborút. E fázis minősítése tehát egyértelműen 
negatív, hiszen Magyarország népessége, termelőerői céltalanul pusztulnak ; az ország 
felszabadítását illetően egyre inkább csökken a remény, s már a török sem képes 
a háború elején megfogalmazott céljait; Magyarország teljes meghódítását, illetőleg 
Bécs és Prága bevételét elérni.3 

Véleményünk szerint a 15 éves háborúnak ez a periodizálása némiképpen önkényes : 
a török hosszú perzsa háborújához (1578—1590) hasonlóan ezt az elhúzódó össze
csapássorozatot sem lehet voltaképpen fázisokra tagolni. Mindkét fél kiépült végvár
rendszerrel rendelkezett, amelynek segítségével fel tudta tartóztatni ellenfelét, meg 
tudta gátolni teljes áttörését. A hadakozást mindkét fél elsősorban nyáron és ősszel 
folytatta, ekkorra érkeztek meg a seregek a hadszíntérre. így a háború szükségszerűen 
évi hadjáratokra „esett szét", amelyek csak annyiban kapcsolódtak egymáshoz, 
hogy egy-egy fontosabb vár eleste természetszerűleg kiváltotta a másik fél részéről 
azt a törekvést, hogy az elfoglalt várat minél hamarabb visszaszerezze. Egy-egy 
sikeres török, vagy Habsburg hadjárati évet a következő évben a másik fél szükség
szerűen nagyobb erőfeszítést kifejtve semmivé tehette, illetve más pontokon elért 
sikerekkel ellensúlyozhatta.4 így az 1594-ben elért jelentős török sikerek után (Tata, 
Szentmárton, Győr és Pápa elfoglalása) a következő évben a császári—erdélyi koalíció 
működött eredményesen (Esztergom, Vác, Visegrád, illetve Gyurgyevo bevétele). 
Erre válaszként 1596-ban III . Mehmed szultán személyesen vezette seregével Eger 
várát foglalta el, s hódítását a Mezőkeresztesnél aratott győzelemmel biztosította. 
De a háború elhúzódásával jellemzett időszakra is ugyanúgy jellemzőek az ide-oda 
hullámzó, hadjáratonként változó hódítások. 1598-ban a császáriak visszafoglalták 
Győrt és jó néhány kisebb dunántúli várat (Veszprém, Palota stb.), sőt Budát is 
ostrom alá vették. Erre a török már 1599-ben igyekezett Esztergom bevételével vála
szolni, de a hadjárat sikertelensége miatt csak 1600-ban, Kanizsa elfoglalásával tudta 
a dunántúli mérleget valamelyest visszabillenteni. A Habsburg csapatok 1601-ben. 
ugyan bevették Székesfehérvárt, de a következő évben visszafoglalták a törökök. 
1603-ban a császáriak újra Budát támadták, válaszképpen a törökök Esztergom 
ostromával próbálkoztak a következő évben, de csak 1605-ben, a Bocskai-felkelés 
idején sikerült bevenni a Buda biztosítása szempontjából alapvető fontosságú várat. 
A kiegyenlített erőviszonyokat jelző hullámmozgás tehát lényegében majdnem a háború 
kezdetétől a végéig kimutatható, s igazán nem jelent változást, fordulatot e vonatko
zásban a mezőkeresztesi csata. Komoly áttörést csak az hozhatott volna, ha a török 
Bécs ellen vonul s azt be tudja venni. Erre 1594—1597 között volt igazán lehetősége, 
amikor Győr a kezén volt; de még 1605 végén is felmerült ilyen terv Lala Mehmed 
nagyvezírben, aki Bocskait igyekezett rábírni a Habsburg hatalom megtörése érdeké
ben közös fellépésre.5 Ugyanilyen fordulatot hozhatott volna másrészről az, ha a csá
szári csapatok bevették volna Budát. Erre több lehetőség Hnálkozott, hiszen míg Bécs 
ostromát a török nem kísérelte meg a „hosszú háború" i^iyamán, addig Buda bevé
telével három ízben is kísérletezett a császári hadvezetés (1598, 1602, 1603). 

Úgy véljük tehát, hogy a mezőkeresztesi csata nem jelentette a hosszú háborún 
belül egy alperiódus lezárulását — bár más szempontból, s erre majd a későbbiekben 
kitérünk, jelentős hatása volt — s ennek megfelelően az 1597-es hadjáratot nem 
tekinthetjük a „háború elhúzódása" első évének. A háború folytatódott tovább a 
két fokozatosan gyengülő ellenfél között. 

3 A török célokra 1. Tóth Sándor László: Szinán nagyvezér tervei 1593—94-ben. HK 1982.16C—173. o. 
4 V. ö. Acsády, 505. o.; Perjés Géza: Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a 17. század 

második felében (1650—1715). Bp., 1968. 173. o. 
5 Pecsevi, 189. o. 
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A hadihelyzet 1596 végére, 1597 elejére a következőképpen alakult. Török kézen 
volt az 1593-as és főként az 1594-es Szinán-féle hadjáratok révén az Észak-Dunántúl 
jelentős része: Veszprém, Palota, Tata, Szentmárton (Pannonhalma), Pápa és Győr. 
Utóbbi előretolt állásként veszélyeztette nemcsak a császári kézen levő Duna melletti 
várakat (Komárom, Esztergom), hanem kiindulópontja lehetett volna egy Bécs elleni 
közvetlen támadásnak is. Ugyanakkor a császári csapatok az 1595-ös hadjárat során 
elfoglalták Esztergomot, Visegrádot, Vácot. Ennek következtében a császári hadveze
tés többé-kevésbé biztosítani tudta az utánpótlás szempontjából létfontosságú vízi 
utat, a Dunát, s ugyanakkor egyaránt támadást intézhetett az észak-dunántúli török 
várak, illetve akár Buda ellen is. Magyarország északkeleti részében a császári előre
nyomulást (Nógrád, Fülek stb. elfoglalása 1593 végén, 1594 elején) a török csak nagy
jából tudta ellensúlyozni Eger bevételével (1596. október 13.). A Dél-Dunántúlon, 
valamint Horvátországban a török—Habsburg erőviszonyok lényegében kiegyenlí
tettek voltak. A Rudolf császárral 1595 elején szövetségre lépett Báthori Zsigmond 
fejedelem csapatai 1595-ben a Maros vidék több várát elfoglalták (Lippa, Jenő, Csa
nád stb.). E területen a török jelentősen visszaszorult. 

Az 1597. évi hadjárat nagy kérdése az volt, hogy vajon a mezőkeresztesi vereség 
mennyire bénította meg a császári hadvezetést, sikerül-e előrenyomulniuk a jő hadszíntér
nek tekinthető Észak-Dunántúlon, vagy az 1596-os török diadalmenet folytatódik, s török 
kézre kerülnek az 1595-ben elvesztett várak. 

Rudolf császár és király az 1596. évi kudarc után segítséget kért és kapott a pápától, 
az itáliai uralkodóktól és a német-római birodalomtól. A magyar országgyűlés is 
megajánlott tíz portánként 3 lovast és gyalogost.0 Az 1597-es év elején Báthori Zsig
mond is Prágába ment, hogy ott a II . Fülöp által neki küldött aranygyapjas rendet 
átvegye. Ekkor jelentette be első ízben lemondási szándékát, és bizonyos feltételek 
mellett (oppelni hercegség, készpénz stb.) hajlandó lett volna fejedelemségét átadni 
Rudolfnak. Ilyen előzmények után került sor a prágai haditanácsra, ahova az uralkodó 
magyar előkelőket is meghívott; többek között Pálffy Miklóst, Nádasdy Ferencet, 
Illésházy Istvánt, Thurzó Györgyöt. Rudolf német tanácsosai azt indítványozták, 
hogy csak későn, augusztusban jöjjön a had Magyarországra „miérthogy meg nem 
maradhat sem az olasz, sem az német az magyarországi ég alatt egészségesen, hanem 
elbetegesül és el hal és el is szökik, és az szükségnek idején igen kicsinyen lészen az ő 
fölsége hada..." Javaslatuk az volt, hogy Győrt ostromolják meg a csapatok, s ha a tö
rök szultán jönne — ugyanis hírek keringtek arról, hogy az előző évhez hasonlóan ő 
fogja vezetni a török sereget — ott vívnának vele csatát. A magyar tanácsosok ettől 
eltérő álláspontot fejtettek ki a hadjárat kezdetének időpontjával és a hadjárat céljai
val kapcsolatban. E javaslat szerint június elején ,,ő fölsége minden hadát aláhozza 
Magyarországba és Budát szállja meg." Részletesen meg is indokolták azt, hogy miért 
lenne jobb Győr helyett Budát ostromolni: „Győrnél sokkal is erőtlenebb volna Buda, 
és ha kellene is víni, az török császárnál is jobb helye és módja is volna, mert élése is 
elég lehetne az hadnak ; aztán ott mind az erdélyi had, mind az alföldi had könnyen 
egybenjöhetne; az Duna is mellettök volna, vagy általköltözni rajta, ha az szükség 
kévánja, vagy túl maradni; és miérthogy dubius est eventus belli (kétséges a háború 
kimenetele — T. S. L.), ha mi gonosz szerencse esnék is, mégis az végházak köny-
nyebben provideálhatnának : de ha az ellenséget Győr alá hoznák, és valami gonosz 
szerencsénk történnék, mind egész Bécsig az föld elveszne, jobb azért az ellenséggel 
hazájában megvívni, hogynemmint az mi házunkban az ellenséget hozni."1 (kiemelés 
tőlem - T. S. L.) 

A prágai haditanácson tehát megfogalmazódott egy Bécs és az örökös tartományok 

6 Illésházy, 41—42. o. 
7 Uő., 42—43. o. 
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érdekeit szem előtt tartó, lényegében defenzív, s egy Magyarország felszabadulásán 
munkálkodó offenzív stratégiai koncepció. A tanácskozás aktív szereplője, Illésházy 
István természetesen a saját, illetőleg a magyar álláspontot indokolta meg alaposab
ban és részletesebben. Valójában mindkét nézetnek voltak erosebb és gyengébb pont
jai. A kedvezőnek egyáltalán nem mondható klimatikus viszonyok következtében 
valóban hullottak a zsoldosok, szökések is előfordultak, de az augusztusi hadjárat
kezdés miatt éppen azt az előnyt vesztették volna el, hogy jóval hamarabb érvén a 
hadszíntérre, a kezdeményezést is magukhoz ragadhatják. Helytállónak tűnik a ma
gyar álláspontban az az érvelés, hogy veszélytelenebb az ellenséget saját területén 
megtámadni, mint magukra vonni. Az események azonban nem bizonyították azt, 
hogy Győr erosebb vár lett volna, mint Buda. Kétségtelen tény, hogy Győr 
jóval korszerűbb, modernebb vár volt, Budát viszont a török nagyobb erők
kel védte, mert fontosabb volt számára. Ezzel magyarázhatjuk azt, hogy míg 
Győrt másodszorra (1598. március 29-én) sikerült meglepetésszerű támadással vissza
foglalni, addig Budát e háborúban többszöri kísérlet ellenére sem sikerült bevenni. 
Egészében úgy véljük, hogy talán reálisabb, racionálisabb volt az az elképzelés, amely 
szerint előbb a Bécshez közeli Győrt kell visszaszerezni. Az észak-dunántúli török hódí
tások felszámolása előtt kockázatos és valószínűleg sikertelen, elhibázott lépés lett volna 
Buda megtámadása. 

Még a császári fősereg megérkezése előtt Pálffy Miklós bányavárosi főkapitány és a 
tüzérség parancsnoka, Johann Presztenszky kisebb sereggel meglepetésszerű vállal
kozásba kezdett. Egy gyengébb várat, az 1594-ben elesett Tatát szemelték ki „kísér
letük" célpontjául. Az akcióban 500 lovas és 1200 gyalogos magyar katona és 1000 
német gyalogos vett részt. A nyugat-európai háborúkban a várkapuk berobbantására 
alkalmazott petárdát vetették be. Törökül beszélő magyarok a tatai őrséggel elhitet
ték, hogy ők törökök, s Budáról Győrbe visznek élelmiszert. Engedélyt kaptak arra, 
hogy szekereiket a vár hídjához tolják. A petárdát kezelő vallonok berobbantották 
a kaput, a közelben elrejtőzött csapatok pedig benyomultak a várba. Az éjszakai, vá
ratlan akció a török őrséget teljesen meglepte, így május 22-én Tatát visszafoglalták? 

A sikeres vállalkozás után továbbra is nyitott maradt a kérdés: Buda, vagy Győr 
lesz a hadjárat célpontja. Illésházy szerint júliusban Bécsben újabb haditanácsra 
került sor, amelyre a magyarok közül csak Pálffyt és Nádasdyt hívták meg. A defen
zív stratégia képviselői ekkor már azt vetették fel, hogy Bécs mellett építsenek egy 
sáncot, s onnan védelmezzék a várost a szultán támadása esetén. Pálffy és Nádasdy 
ezzel szemben azt fejtette ki, hogy ennek hatása az volna, hogy a török „egymás után 
csakhamar mind elveszi az végházakat, mert azok akik benne vadnak, eszekben ve
szik, hogy elhadták őket, és csak Bécset akarják segíteni."9 Illésházy információjá
nak ebben az esetben azért nehéz hitelt adni, mert tudjuk, hogy Báthory Zsigmond 
már április 16-i levelében közölte Rudolf császárral, hogy a szultán vagy a nagyvezír 
nem jön Magyarország ellen.10 

Július végén a császári sereg fővezére, Miksa főherceg is megjelent a csapatok fő 
gyülekezési helyén, Óváron. I t t tartottak augusztus elején haditanácsot. Ezúttal is 

8 Tata visszafoglalására 1. Istvánffy, 783—784. o. ; Jedlicska, 622—625. o. ; Bethlen, 42—43. o. ; korábbi téves datálás 
március 21-re tette Tata elestét, v. ö. Egyetemi tankönyv I I . 632. o. ; Kronológia I I . 417. o. ; Magyarország története 
I I I / l . 671. o. és III/2.1675. o. (a kronológiai részt Péter Katalin állította össze); március elejét említette tévesen Tóth 
S. L.: A török haditevékenység akciórádiusza a 15 éves háborúban. HK 1985. 775. o. ; a helyes dátumra 1. pl. Bán

jaiéi/, 262. o. ; a május 22-i időpontot támasztja alá Pálffy levele, v. ö. Jedlicska, i. h. ; Ortelius, 352—354. o. 
9 Illésházy, 44. o.; július elején Basta szintén azt írta Miksa főhercegnek, hogy Bécset meg kell erősíteni legalább 

10 ezer főnyi őrséggel, ezen kívül a határszéli helyek elfoglalásában is akadályozni kell a törököt, v. ö. Basta, 3—5. o. 
10 Illésházy, 40. o.; Bánlaky, 262. o.; a szultánnal kapcsolatban egyébként hírek és álhírek keringtek: pl. az, hogy 

beteg lett és Egerben van — v. ö. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), Törökkori iratok gyűjteménye, 8. 
doboz, 1597/7. sz. irat (Thury Márton 1597. febr. 10-i levele Pálffyhoz); egy másik hír szerint „az török császár 
minden bizonnyal meg holt és... Nándor feiervárat temették az Basák el, és ...az ...fiát emelték az császárságra" 
— L örsiPéter 1597. február U-i levele Pálffyhoz, HL Törökkori iratok gyűjteménye, 8. doboz, 1597/9. sz. irat. A hí
rek nem bizonyultak valósnak, III.Mehmet szultán csak 1603-ban halt meg, s akkor követte őt kiskorú fia, I. Ahmet. 
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több javaslat hangzott el. Felmerült Buda és Eger visszafoglalásának terve; főképpen 
azzal az indoklással, hogy ez esetben az erdélyi és a felső-magyarországi hadakra is 
lehetne számítani.11 A pápai segélycsapatok vezére, Aldobrandini egyaránt felvetette 
a Buda vagy Győr elleni támadás lehetőségét.12 Ferdinánd, Burgau őrgrófja (Miksa 
helyettese) azt javasolta, hogy előbb Pápát és Szentmártont, majd Győrt vegyék 
ostrom alá.13 A várhatóan gyengébb ellenállásra képes Pápa mellett döntött Miksa 
főherceg is, így Pápa alá vonultak. 

Az Ó várnál összegyűlt csapatok összetétele és létszáma a következőképpen alakult. 
Gianfrancesco Aldobrandini vezérlete alatt 8331 gyalogos és 681 lovas állt. Ez a kb. 
9 ezer fős pápai kontingens 6 ezredre tagolódott. Aldobrandini parancsnoksága alá 
rendeltek még a császári seregből 6 ezer gyalogost és 1500 lovas vallont, így összesen 
17 ezer fővel rendelkezett. A német birodalom segélycsapatait 4 ezer gyalogos és 2 
ezer lovas képviselte, 6 ezer magyar gyalogos és lovas volt, és az osztrák örökös tarto
mányokból 2600 gyalogos és 2 ezer lovas érkezett.14 így Miksa főherceg serege össze
sen 33 600 főből állott, ami egyértelműen kisebb létszámot jelentett, mint amely az 
előző évi hadjáratban résztvett, s a mezőkeresztesi csatát megvívta. Igaz, hogy akkor 
az erdélyi fejedelem és a felső-magyarországi részek csapatai is csatlakozni tudtak. 

A sereg Pápa ostromát augusztus 13-án kezdte meg. Szemender bég csekély erőkkel 
védte a várat, az őrség létszámát 500—800 főre tehetjük.15 Többnapi ágyúzás és az 
augusztus 19-i sikertelen roham után augusztus 20-án elfoglalták a várost. A törökök 
a várba menekültek, majd Szemender szabad elvonulás feltételével kapitulált.16 

A sereg Pápa bevétele után négy napi pihenőt tartott, s visszatért óvári táborába. 
A szeptember elején összehívott újabb haditanácson megint összecsaptak az eltérő 
vélemények. Felmerült Buda, sőt Eger visszavétele is. Aldobrandini és Presztenszky 
Győr ostroma mellett foglalt állást.17 Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem levelében 
arra kérte Rudolf császárt, hogy hadai Budát vegyék ostrom alá, míg ő Szolnokot 
támadja meg.18 Sokat nyomott a latban Giorgio Basta véleménye. A Spanyol-Német
alföldről jött, a nyugati háborúkban sok tapasztalatot szerzett hadvezér Miksa fő
herceghez memorandumot intézett Pápa visszafoglalása után. Ebben kifejtette azt 
a nézetét, hogy Buda ostroma eredménytelennek ígérkezik, Székesfehérvár megtá
madása vidékének puszta volta miatt nem tanácsos, Eger ostroma pedig az örökös 
tartomány határaitól vonná el a sereget, s szabad utat nyitna egy Bécs elleni török 
támadásnak. Ezért szerinte Győr megtámadása az egyetlen reális hadi cél.19 Miksa 
főherceg sokáig bizonytalankodott; Komárom irányába indult, s többször is meg-
• változtatta tervét. Végül azonban Győr és Komárom között elrendelte a visszafordu
lást, s szeptember 9-én Győr alá vonult.20 Isolano azzal magyarázza e lépést, hogy 
olyan hírt kaptak — amely egyébként valótlannak bizonyult —, hogy Győrnek 
nincs 15 napra való élelme sem.21 Kétségtelen, hogy a habozás, az ide-oda vonulgatás 
következtében legalább két hetet elvesztegetett a császári hadvezetés. Győr szeptember 9-től 
október 3-ig tartó, valamivel több mint 3 hetes ostroma teljesen eredménytelen volt. A ku
darc tényezői között a hideget, az esős időjárást és — paradox módon — éppen a csa

l i István ffv, 784. o. 
12 Banfi, 217. o. 
13 L. előző jegyzet. 
14 Banfi, 214—215. o. 
15 800 főt említ Istvánffy, 784. o.; — 7—800 főt Illésházy, 45. o.; 550 főre tette Bdnlaky, 263. o. 
16 Pápa ostromára 1. Istvánffy, 785—786. o. ; Illésházy, 45. o. ; Ortelius, 364—365. o. ; Banfi, 217—224. o. ; Bánlaky, 

263. o. ; legújabban 1. Veress D. Csaba: Várak a Bakonyban. Bp., 1983.144—146. o. 
17 Istvánffy, 787. o.; a magyar forrásokban Presztenszky néven említett Győr ostrománál elesett tisztet Bernstain 

néven szerepelteti Ortelius alapján Kozics László: Győr vár 1594—1598-ig. HK 1891. 689—691. o. A tanulmányban 
az ismertebb névváltozatot használtam. 

18 Illésházy, 46. o.; Óváry, 246. o. (Cornazzani 1697. augusztus 11-i jelentése Prágából). 
19 Basta 1597. augusztus 21-i memorandumára v. ö. Basta, 6—8. o.; idézi Nagy László: Az erős fekete bég. ífádas-

dy Ferenc. Bp., 1986.197. o. 
20 Szeptember 9-re 1. Bánlaky, 263. o.; szeptember 8-at említ Banfi, 225. o.; szeptember 15-re 1. Illésházy, 47. o. 
21 Isolano, 664. o. — A Győr várában mutatkozó élelemhiányt („in Jaurino vi sia poca munitione di viver") Batst» 

is említi szeptember 15-i Miksához intézett levelében (i. m. 9. o.). 
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szári táborban fellépő élelemhiányt említhetjük. Az ostrom félbeszakításának fő oka 
azonban az volt, hogy Miksa hírt kapott a török felmentő sereg közeledéséről. A fi> 
herceg nem akart az erős, s a megadás jeleit egyáltalán nem mutató Győr alatt csatát 
vállalni, félt attól, hogy két túz közé kerül.22 

A török sereg 1597-ben elég későn kezdte meg hadjáratát, amelyet Kjátib Cselebi 
váci hadjáratnak nevez. Ez azt jelezheti, hogy török felfogás szerint az 1597-es óv 
legfontosabb hadi eseménye éppen a váci csata volt. III . Mehmed szultán fővezérré, 
szerdárrá Szaturdzsi Mehmed ötödik vezírt tette. A hadjárat célját a forrásokból nem 
lehet kideríteni; feltehetőleg a szerdár nem is kapott pontos instrukciókat. Kjátib 
Cselebi megemlíti, hogy a szerdár megkapta a szükséges felszerelést, továbbá elegendő 
pénzt a zsoldra. Szaturdzsi Mehmed június elején indult el Isztambulból és augusztus 
15-én ért Belgrádba, amikor már folyt Pápa ostroma. I t t 20 napi pihenőt tartott. 
Ezalatt csatlakozott hozzá a Lala Mehmed beglerbég vezetése alatt álló anatóliai 
sereg. Szeptember első napjaiban keltek át a Szerémségbe, s szeptember vége felé 
már Buda közelében jártak a török csapatok. A Göl-basinál (Tófejnél) tartott divánon 
úgy döntöttek, hogy Győr felmentésére vonulnak.23 Pálffy Miklós Vácról küldött 
szeptember 23-i levelében Miksa főherceggel tudatta, hogy a janicsárokat Győrbe 
akarják küldeni.24 Szeptember 29-én Szaturdzsi Mehmed pasa Vál mezejéhez szállt. 
Véli pasa ruméliai és Mikhalidzsli Ahmed pasa budai beglerbégeknek ide kellett az 
ágyúkat hozatniuk. I t t csatlakozott a sereghez Szivasz és Bakká beglerbégje csapataik
kal. A váli török táborba megérkezett a hír, hogy az ellenség felhagyott Győr ostro
mával és Komárom szigetére húzódott vissza.25 

Győr felmentését tehát az oszmán sereg már pusztán megjelenésével elérte, így új célt 
kellett kitűzni. Tatát vették ostrom alá, mert ,,ez a vár Győrrel együtt elfoglaltatott, 
azután az ellenség azt visszavette, szükséges volt tehát azt visszafoglalni."26 A török 
had létszámával kapcsolatban eltérő adatokkal találkozunk. Egy 1597. október 13-i 
levélben a pármai követ beszámol Budolf császár bosszúságáról Miksa visszavonulása 
miatt, „miután most már tudva van, hogy a 60 000-re becsült török haderő nem több 
20 000 embernél."27 A váci csatáról szóló források ugyanakkor 30 illetőleg 40 ezer 
főnyi török hadat említenek.28 Kjátib Cselebi szerint Ali kethüda vezetése alatt 10 
ezer janicsár ment a hadjáratba. Zsoldos lovasságról is szólnak a források — név 
szerint a szilahdárokat említik —, ennek létszámát nem tudjuk. Feltehetően néhány 
ezer főt tehetett ki a zsoldos lovasok csapata, így a portai zsoldosok (a kapi kulu) 
összlétszáma 15 ezer körül mozoghatott. A török had túlnyomó részét a szárnyakon ' 
és az elővédben harcoló hűbéres szpáhi-lovasság alkotta. Már Magyarországon csat
lakozott Lala Mehmed anatóliai beglerbég (Belgrádnál), Háfiz Ahmed boszniai beg
lerbég és Murád diarbekiri beglerbég (Szerem mezején), Véli ruméliai beglerbég és 
Mikhalidzsli Ahmed budai beglerbég (Buda közelében), Mahmud szivaszi beglerbég 
és Ali rakkai beglerbég (Vál mezején) és Tata elfoglalása után Noah karamániai beg-

22 Győr ostromára v. ö. Istvánffy, 788. o. ; Ortelius, 366—372. o. ; Bdnlalcy, 263. o. ; Kozics L. : Gyűr vár... i. m. 637— 
693. o.; az ostrom nehézségeire v. ö. még Basta szeptember 17-i levelét (i. m. 11—12. o.). 

23 Kjátib Cselebi, 267. o. 
24 Jedlicska, 634. o. 
25 Kjátib Cselebi, 268. o. 
26 L. előző jegyzet 
27 Óvúry, 246. o. (Cornazzani jelentése Prágából); egy 1597. augusztus 29-i levél (Bekes István írta az erdélyi feje

delemnek) szerint a török nagyvezér ( !) 5—6 ezer főnyi haddal érkezett meg Nándorfehérvárra — HL Törökkori iratok 
gyűjteménye, 8. doboz, 1597/17. sz. irat; egy majdnem egy hónappal későbbi, szeptember 21-i levél (Eácz Pál írta. 
Pálffyhoz) szerint Mehmet vezérpasának 15 ezer főnyi serege van, a Győr környékén portyázó tatárok létszáma csak 
3O0, a janicsárok létszámát pedig 500-nak mondják — v.o. HL Törökkori iratok gyűjteménye, 8. doboz, 1597/18.sz. 
irat. Az ilyen és ehhez hasonló jelentések alapján vélhette úgy Rudolf császár — valószínűleg tévesen — hogy a törők 
sereg kisebb létszámú, mint Miksa serege. Ha azonban számolunk azzal, hogy Szaturdzsi seregéhez magyarországi állo
máshelyeken török csapatok csatlakoztak, 15—20 ezer főt meghaladó létszámú török hadra kell gondolnunk. :; 

28 Basta, 14. o. ; Ortelius, 379. o. ; Banfi, 227. o.; 40 ezernél alig tette többre a harcoló elemet a 80 ezresnek híresz
telt török hadban Kozics L.: Győr vár... i. m. 691., 693. o. 
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lerbég.29 így tehát legalább nyolc vilajet szpáhi katonasága bizonyosan részt vett 
a hadjáratban. A szpáhik létszámát ennélfogva — ha csak vilajetenként 2—3 ezer főt 
feltételezünk — 15—25 ezer főre becsülhetjük. Szaturdzsi Mehmed Tatát ostromló 
seregét az irreguláris, elsősorban fosztogatásra, üldözésre alkalmas csapatok (tatárok, 
akindzsik stb.) nélkül, azokat nem számítva 30—40 ezer főre tehetjük. Nem volt tehát 
teljesen igaza Rudolf császárnak, amikor bosszankodott Miksa gyávasága miatt; 
ha a török sereg nagyságban el is maradt az előző évi szultáni seregtől, létszámban 
mindenféleképpen jóval felülmúlta az ekkor már az ostromokban veszteségeket is el
szenvedett, eleve kisebb keresztény erőket. Ennek ellenére Miksa közelített az ellen
séghez, átkelt a Dunán Komáromnál és Izsához vonult. I t t hajóhidat kezdett el épí
teni, hogy átkelve a folyón csatát vívhasson Tatánál.30 A híd azonban a rossz idő
járás miatt nem készült el, Tata pedig egyre nehezebb és kilátástalanabb helyzetbe 
került. A várat október 8. és 12. között ostromolta a török. Vajda Kristóf 600 emberrel 
védekezett, de a vár egyik erődjének aláaknázása után már csak 150—200 embere 
maradt. Mivel a további ellenállás reménytelennek tűnt, az őrség október 12-én, 
éjjel kimenekült a várból. Lala Mehmed pasa a menekülők kisebb részét elfogta, 
a többség Komárom felé vette útját. Október 13-án a török bevonult a várba, s bir
tokba vette Tatát.31 

Tata visszafoglalása után a török nyolc napig időzött ott ; ezalatt kijavította mind 
Tata, mind pedig Győr megrongálódott falait. A török hadvezetés további terveit, 
de egész 1597-es hadjáratát meghatározta az a körülmény, hogy asereg későn indult el 
Isztambulból, s a magyarországi állomáshelyeken hosszú időt töltöttek el a különböző 
csapatok bevárásával. így 1597-ben a török sereg hadjárati ideje, s ezen belül a hóditá
sókra fordítható hadműveleti idő. — amelyet október 8-tól, Tata ostromától számít
hatunk — nagyon rövid volt.32 Nyolc napi tatai tartózkodás után Szaturdzsi Mehmed 
Buda irányába vonult. A további török terveket illetően a forrásokban eltérések mu
tatkoznak. Illésházy említést tesz arról, hogy a török ťigy vélte, ,,hogy herczeg Budát 
szállja meg vagy Esztergomot, oda felé indulának ők is." Magyar részről felmerült az 
a javaslat, hogy Esztergom védelme érdekében szálljanak közelében táborba, s erő
dítsék meg a Szent Tamás hegyet, s itt várják be a törököt.33 Kijátib Cselebi szerint 
Óbudánál tanácskozást tartottak, s ezen a budaiak azt követelték a szerdártól, hogy 
Buda biztonsága érdekében foglalja el Esztergomot „mivel Kászim napjáig is van 
még idő, de meg utána lesz a kis nyár,34 s mivel az ellenség ez évben nem nagy számú 
(kiemelés tőlem — T. S. L.), ha ellene indulnak, sikerül azt elfoglalni." A janicsárok 
úgy vélekedtek, hogy „az idő rövid, az ostromsáncolás napjai elmúltak. Esztergom 
várát nem lehet egyéb várakhoz hasonlítani." Ennek ellenére a török történetíró 
szerint az Esztergom ellen vonulás mellett döntöttek, megtették az előkészületeket, de az 
éjszaka hó esett, s így lemondtak Esztergom ostromáról.35 Kjátib Cselebi alapján 
a tanácskozás időpontját Rebi ül-evvel hó 10— 11-re, azaz október 21—22-re tehetjük. 
Érdemes megemlíteni, a kortárs Pecsevi azt írja, hogy abban az időtájban Ko
márom várának elfoglalására az idő már rövid volt, de maga a katonaság sem gondolt 
arra, azért célszerűbbnek látszott Vác vára elfoglalására indulni, „amely Budának 

29 Kjátib Cselebi, 267—269. o. 
30 Istvánffy, 788. o. 
31 Tata október 8—13 között történt ostromára v. ö. Istvánffy, 789. o. ; Illésházy, 49. o. ; Ortelius, 373—374. o. ; 

Kjátib Cselebi, 268. o. — A vár elestét tévesen szeptember 9-re datálta a Rónai Horváth Jenő-féle Magyar hadi kró
nikához készített hadtörténelmi helységnévtár, Bp., 1897. 70. o.; tévesen szeptember 12-ét említi a Kronológia I I . 
417. o.; Magyarország története III /2. 1675. o.; Magyarország hadtörténete I. 592. o.; október 12-re tette Tata tör
ténete I . (Szerk. Kovács Emil). H. n., é. n. (1979) 198. o. ; Tóth S. L. : A török haditevékenység... i. m. HK 1985. 768. 
o.; október 13-ra 1. Bánlaky, 264. o.; Nagy L.: A végvári dicsőség nyomában. Bp., 1978.104. o. 

32 Tóth S. L. : A török haditevékenység... i. m. HK 1985. 768. o. 
33 Illésházy, 49. o. 
34 Az un. kis nyárról ezt írta Pecsevi: „Kászim napja után némelykor néhány napig enyhe időjárás van s azt kis 

nyárnak nevezik", 1. Pecsevi, 100. o.; az eredeti török szövegben „Kücük yaz" — v. ö. Ibrahim Peçevi: Peçevi Ta-
rihi. (Ed. Murát Uraz.) Istanbul, 1969. 349. o. 

35 Kjátib Cselebi, 269. o. 
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mintegy külvárosa."36 Valószínűbb Kjátib híradása, inkább Esztergom visszafogla
lása merülhetett fel. Perdöntő lehet e vonatkozásban Doboczky György váci kapi
tány október 22-én Pálffy Miklóshoz intézett levele. Ebben hírül adja, hogy „a szer-
dár nem fogja Esztergomot ostromolni ; ennek oka az, hogy az idő már kedvezőtlen 
s a vár nagyon erős, de a vezír (t. i. Szaturdzsi Mehmed pasa — T. S. L.) azt véli, 
hogy Vácot megtámadja s ezt elfoglalja, ezután pedig a falvakat felégeti s azon az 
úton, amelyen jött, ismét visszatér."37 Eszerint az október 20-ra vagy 21-re tehető 
tanácskozás részletei „kiszivárogtak", Doboczky hírt kapott arról, hogy a török letett 
Esztergom ostromáról, s a Budához közeli, császári kézen levő Vác ellen fordul. 
Esztergom várának erősségét valóban hangoztatták a tanácskozáson, s a kedvezőtlen 
időjárásnak döntő szerepe volt abban, hogy a török hadvezetés nem kockáztatta meg 
Esztergom ostromát, hanem könnyebben bevehető célpontot keresett magának. 

Az 1597. évi hadjáratban a török hadvezetés éppolyan körülményesnek és tehetet
lennek mutatkozott, mint a majdnem két hónapos előnnyel rendelkező császári had
vezetés. Emögött persze az rejlett, hogy mivel csak október elején érkezett meg a had
színtérre a török sereg, Kászim napjáig (október 26.) legfeljebb három hét állt rendel
kezésére, abból is egy részt felemésztett Tata ostroma (5 nap), Tata és Győr megerősí
tése (8 nap), s az ide-oda vonulás. Kjátib Cselebi úgy tünteti fel, mintha a szerdár 
csak azért indult volna Váchoz, mert „híre érkezett, hogy az ellenség tábora Eszter
gomnál átvonulva Vácra ment".38 Istvánffy Miklós szerint Miksa főherceg csak akkor 
tudta meg szökevényektől azt, hogy Vác a török célja, amikor az már a Dunán Pestnél 
átkelt.39 Ha Kjátib és Istvánffy tudósítását összevetjük, az előbbi szerint Szaturdzsi 
Mehmed pasa Miksa főherceg hadmozdulatára, az utóbbi szerint Miksa Szaturdzsi 
hadmozdulatára reagált volna. Valójában október 22-re már eldőlt, hogy a szerdár 
Esztergom helyett Vác visszavételét Jcisérli meg, hogy a Budát nyugat (Esztergom) és 
észak-északkelet felől (Vác, Visegrád, Nógrád, Fülek) fenyegető veszélyt valamelyest 
csökkentse. Mindenképpen Miksa reagált tehát a török tervekre, még ha valóban sok
kal gyorsabban is ért Váchoz, mint Szaturdzsi. Hadmozdulatáról természetesen a tö
rök is hírt kapott, ez tükröződik Kjátib Cselebinél. A szerdár egyébként arról is érte
sült, hogy az erdélyi fejedelem Temesvárt vette ostrom alá. Felmerült az, hogy bizo
nyos csapatokat — a szivaszi és rakkai beglerbégeket, s az adanai pasát — oda külde
nek a vár felmentésére, de erre csak később, a váci csata után került sor.40 j 

Hlésházy szerint Pálffy Miklós a haditanácson felvetette, hogy „ha az török a pesti 
hídon általjőne, Vácot, Nógrádot, Szécsént csak könnyen elvehetne; ha nem hegy 
Vácznál az hegy közé szállanának az Duna mellé, és ott be is sánczolhatnák jól mago
kat, éléseket (t. i. az élelmiszert — T. S. L.) sem foghatnák el, segéthetnének is, ha 
melyik végházakat megszállanák."41 Pálffy november elején írott leveléből tudjuk 
azt, hogy a szerdár pesti átkelésekor a következőkre gondoltak: „hogy vagy oda 
Temesvár segítségére akar menni, vagy hogy ide mi felénk, Váczot, Nógrádot és Szé
csént akarja megvenni, és mind az egész földet a mellett elpusztítja."42 Ahogy emlí
tettük, Szaturdzsi Mehmed pasa valóban tervbe vette Temesvár megsegítését, s Vác 
megvételét is célul tűzte ki. 

A két sereg közti „versenyfutást" a császáriak nyerték meg, jóval előbb értek Vác
hoz. Október 22-én még Esztergomnál állt Miksa hada, két nappal később, október 
24-én már Vác közelében volt. A török csapatok jóval lassabban vonultak. Október 

36 Pecseri, 141. o. 
37 Jedlicska, 639. o. 
38 Kjátib Cselebi, 269. o. 
39 Istránffy, 789. o. 
40 Kjátib Cselebi, 269., 271. o. 
41 Hlésházy, 49. o. 
42 Pálffy Miklós ismeretlennek írott levelét idézi Or. Kemény József: Erdély története eredeti levelekben 1. 110. o. 

alapján Veress, 186—187. o. 
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21—22-én Óbudánál állomásoztak ; így ekkor még közelebb voltak Váchoz, mint Miksa 
serege. A pesti oldalról való átvonulás azonban öt napot vett igénybe, október 26 kö
rül fejezte be átkelését a szerdár. Október 29—30-án Körtvélyesnél állomásozott az 
oszmán had, bevárták a hajókon szállított ágyúkat. November 2-án, vasárnap ért 
csak Vác alá Szaturdzsi Mehmed, tehát több mint egy héttel Miksa után.43 E lassabb 
haladásnak fő oka az lehetett, hogy a török csapatoknak folyamátkelést kellett végre
hajtaniuk, míg Miksa a Duna északi partvonala mentén jóval gyorsabban vonulha
tott. 

Az időnyereséget a császári hadvezetés arra használta fel, hogy Vác közelében erő
dített állást foglaljon el. Illésházy idézett állítása szerint a helyszínt Pálffy Miklós 
javasolta. Azt is megemlíti, hogy Margroffot és Bastát küldték el szemlére. Basta 
november 4-i levelében be is számol erről. Leírása szerint Váctól alig egy mérföldnyire 
táborozott le a sereg, a hegyek lábánál, amelyek Váchoz közel kiszélesednek. Ekkor 
bízták meg őt (t. i. Bastát—T. S. L.) azzal, hogy keressen a közelben olyan helyet, 
amelyet meg tudnak majd védeni az ellenséggel szemben. Basta talált is ilyen helyet, 
de a sereg létszáma nem volt elég ahhoz, hogy megvédhessék. Ezért a táborhoz közeli, 
alig egy muskétalövésnyire levő helyet szemeltek ki az erődített állás helyéül.44 

A császári tábor helyével kapcsolatban Kjátib Cselebi azt említi meg, hogy ,,az 
ellenség Vácz fölött a Duna partján egy szúk szorosban foglalt állást és a várat ki
üresítette. A tábor egyik oldalán a Duna, a másik oldalán nagy meredek hegy volt, 
előtte pedig mély árkokat ástak. A halmokon bástyákat állítottak, melyeket ágyúkkal, 
puskásokkal annyira megraktak, hogy lehetetlen volt ellenük menni."45 Illésházy azt 
írta, hogy „Verőczóre szállíták táborokat az Duna mellé; ott az hegyekre és az passzu
sokra föld castélokat csinálának, azokban álgyúkat, taraszkokat csinálának..."46 

Istvánffy szerint Miksa verőcei táborát „sáncz- és szekerekkel megerősítteti, sőt 
Basta Cyörgy tanácsára négy magaslaton (kiemelés tőlem—T. S. L.) erődöt is emelt 
a tábor védelmére, miket ágyúk, német, olasz, francia s magyar gyalogsággal rakott 
meg; követve gróf Mansfeld Károly üdvös példáját, hiszen Esztergom ostrománál 
szintén ily erődök biztosíták a diadalt."47 A keresztény tábor helyzetét, az egyes csa
patok elhelyezkedését és az erődöket jól szemlélteti Ortelius korabeli vázlata.48 Esze
rint a török tábor Váctól délkeletre helyezkedett el, a keresztény tábor pedig a város
tól északra-északkeletre, a Duna és a hegyek közti szűk átjárót szállta meg. Az emlí
tett földbástyákat, erődöket a közeli dombokon, magaslaton emelték. A törökhöz 
legközelebb esett az a sánc, amelynek védelmére német gyalogságot és hajdúkat ren
deltek, ettől északabbra volt az itáliai (pápai) gyalogság sánca, a harmadik sáncot 
Schotton ezredes csapata védte, míg a harmadiktól nyugatabbra, valamelyest lejjebb 
levő sánc a magyaroké volt. E négy erőd kelet felől védte a császári állásokat és a tábort 
Meg kell említeni, hogy a védelmi rendszerhez csatlakozott egy ötödik sánc is, amelyei. 
Vác közelében, viszonylag sík területen emeltek, ez Schönberg sánca volt, ahová 
svájci és bajor katonaságot helyeztek. Az ábra feltünteti az egyes csapatok állásait is. 
Ezek közül a francia, azaz vallon és az alsó-szászországi sereg az e csapatoknál tar
tózkodó Miksa főherceg, főparancsnok rendelkezésére állt. E keresztény táborhoz 
legközelebbi részhez képest feljebb, a sáncok felé helyezkedett el a felső-szászországi, 
a. felső-magyarországi, a Siegfried Kollonitsch-féle és a Pálffy Miklós vezette csapat. 
Az előretolt állásban levő csapatok között lehet említeni Trefaldo németalföldi csa-

43 A két sereg haladására 1. Kjátib Cselebi, 269. o.; Banfi, 226—227. o. 
44 Illésházy, 49. o.; Basta, 13. o. 
45 Kjátib Cselebi, 270. o. ; Pecsevi, 141. o. 
46 Illésházy, 49—50. o. • 
47 Istvánffy, 789. o. If* 

: 48 Ortelius-, 378—379. o.: 1. még Bánlalcy, XIV/8. sz. ábra (Ortelius Redivivus et Continuatus. Frankfurt, 1665. 
226. o. alapján). 
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patát az első két sánc között, s lovassági alakulatokat, a Schönberg-féle sánc mögött 
a rajnai csapatokat, valamint az előtte levő előőrsöket. 

Ennek a felállásnak kétségtelen előnyei voltak. Az egyik az, hogy a Duna és a he
gyek közti szűk szorost a rendelkezésre álló csekély erők ellenére tartani lehetett a túlerőben 
levő ellenség ellen. A török frontális támadást nem tudott indítani, ugyanakkor a kör
nyező kisebb magaslatok is a keresztény szövetséges csapatok kezén voltaic. Egyedüli 
lehetőség a megkerülés, a hátulról való támadás lett volna, arról azonban Kjátib 
Cteeiebi is megjegyezte, hogy ,,három-négy napi késedelembe került volna a hegy 
megkerülése."49 Ehhez hozzátehetjük, hogy egyrészt a török sereg amúgyis túllépte 
már az elvileg Kászim-napig tartó hadműveleti-hadjárati időt, így erre valóban nem 
volt már ideje. Másrészt a hátulról való bekerítés hadmozdulatára minden valószí
nűség szerint reagált volna a császári hadvezetés, így" korántsem biztos, hogy eredmé
nyes lehetett volna. A verőcei erődített állás egyértelműen azt jelezte, hogy Miksa 
főherceg védekezésre kíván berendezkedni, csak a török támadások visszaverését tartja 
szem előtt. E defenzív stratégia egyértelműen mutatja a mezőkeresztesi csatavesztés 
negatív hatását. Az erődített állás másik előnye az, hogy ennek segítségével meg lehe
tett akadályozni a török továbbnyomulását a nemrég (1593—94-ben) visszafoglalt Nóg
rád—Hont megyei várak ellen. Ennél is fontosabb az, hogy bár Vác védelméről letett 
•a császári hadvezetés, a török várható elvonulása esetén vissza tudta venni a várat. 
Szaturdzsi Mehmed célja szükségszerűen nem csak a gyenge Vác — amely „Buda kül
városának tekinthető"50— bevétele, hanem az annak közelében levő keresztény sereg el
távolítása is volt. Ehhez a török megkísérelhette az elég reménytelennek tűnő frontális 
támadást, illetőleg a kulcsfontosságú erődök elfoglalását, ahonnan tűz alá vehették 
volna a keresztény tábort. 

A Vác közelében vívott csata megnevezése igen eltérő a forrásokban és a szakiro
dalomban. A török források, így a kortárs történetíró Pecsevi, valamint Evlia Cselebi 
váci ütközetként említették az összecsapást. Mivel Istvánffy és Illésházy azt hang
súlyozták, hogy a keresztény tábor Verőcénél volt, s ezt támadták a törökök, a szak
irodalomban inkább a verőcei ütközetként, összecsapásként szerepel ez az esemény.51 

Az általunk javasolt forma a vác—verőcei csata. Ez talán azért tűnik megfelelőbbnek 
az említett két verziónál, mert e megnevezésben az is benne van, hogy Vác közelében, 
Vác birtoklásáért folyik a csata ; ugyanakkor az is kifejeződik, hogy a verőcei császári 
tábornál, annak egyes erődített állásainál voltak összecsapások. 

A vác—verőcei csata időpontját a források alapján november 2—9-re tehetjük. 
November 2-án érkezett meg a török Váchoz, e napon már kisebb csetepatét folyta
tot t a császári csapatokkal. November 9-én vonult el Vác alól, ez vetett véget 
ennek az összecsapássorozatnak.52 Meg kell említeni azt is, hogy nem mindegyik nap 
volt összecsapás ; jelentősebb ütközetekre is csak november 4—5-én került sor. 

A csata elejére a két sereg erőviszonyai a következőképpen alakultak. A császári
királyi sereg — ahogy már említettük — kb. 33 ezer fővel indította meg hadjáratát, 
ekkorra ez a létszám kb. 20 ezer főre apadt le. Basta szerint kb. 9 ezer gyalogos, 7 ezer 
lovas és 3—4 ezer hajdú volt a seregben. Banfi tanulmányában 13 ezer gyalogost és 
7 ezer lovast említett ; nyilvánvalóan összevonva a hajdúkat a többi gyalogos kato
nával. Ortelius csak 15 ezres keresztény seregről tudott. Ugyanakkor a török sereg 
létszámát 30 ezer főre becsülte Basta, Ortelius pedig 40 ezer főről emlékezett még. 
Egy jelentés szerint a török sereg csak 6 ezer fővel múlta felül a császári had létszá
mát, s 26 ezer főt számlált. A nem kortárs Evlia Cselebi erős túlzással 80 ezer iszlám 

49 Kjátib Cselebi, 270. o. 
50 ü o . 269. o. 
51 Pecsevi, 141. o.; Evlia Cselebi, 435. o.; Istvánffy, 789. o.;IUésházy, 49. o.; Rónai Horváth, 138. o.; Bánlaky, 264. 

4). ; Kronológia IT. 417. o. 
52 Ortelius, 379—380. o.; Banfi, 227. o. 
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katonát említ a váci csatában.53 A források egybehangzóan a török létszámbeli fölényét 
hangoztatják, ennek mértékét illetően azonban jelentős különbségek mutatkoznak. 
Ha a török reguláris csapatok létszámát — számolva Tata ostrománál bizonyos 
veszteséggel is — 30—40 ezer fő közé tesszük, Jcözel kétszeres túlerőben volt a szerdár 
serege. Miksa főherceg és tapasztalt vezérei aligha ragaszkodtak volna annyira a 
defenzív hadviseléshez, ha nem bizonyosodtak volna meg arról, hogy az ellenség 
jelentős létszámbeli fölényt élvez. Érdemes azonban megemlíteni azt is, hogy a gya
logság létszámát illetően a keresztény sereg volt fölényben (13 ezer fő 10 ezer janicsárral 
szemben). Egy erődített állás ostroma esetén pedig a gyalogság a meghatározó. 
A lovasságot illetően a török többszörös túlerőben volt, ez a fölény azonban csak 
nyílt csata esetén érvényesülhetett volna. 

A vác—verőcei csata első összecsapására már november 2-án, a török csapatok 
megérkezésekor sor került. Basta szerint a Váctól egy ágyúlövésnyire letáborozó 
ellenség lovassága nagy részével támadott, s kb. háromórás csata folyt. Kjátib Cselebi 
azt írja a történtekről, hogy „az iszlám előcsapatok egyenesen a hitetlenek ellen 
indultak s ekkor három-négy magyar zászlóalj kijött a táborból és egyre harcoltak, 
de ezután meghátrálva katonaságunkat az ágyúk elé vitték." Lehetséges, hogy erre 
az ütközetre vonatkozik Pálffy Miklós megjegyzése is: „első nap a mikor eljőve (ti. a 
török — T. S. L.) nagy harcot adván, az elöljáróját Istennek kegyelmességéből meg-
verénk." Bizonyos az, hogy az első napi összecsapás során az ellenfelek még csak 
próbálgatták egymás erejét, egyik fél sem akart döntő csatát. A törökök részéről 
az elővéd — Kjátib Cselebi alapján Murád diarbekiri beglerbég és Deli Naszuh szi
getvári bég, egy jelentés szerint a tatárok — császári részről elsősorban magyar csa
patok vettek részt ebben a váltakozó sikerű küzdelemben. Végül a törökök vissza
vonultak.54 

A császári hadvezetés tisztában volt azzal, hogy Vác gyenge és nem védhető erős
ség; így a várat még aznap éjjel elhagyta őrsége. Istvánffy szerint aláaknázták, 
Illésházy szerint porral felvettették, azaz felrobbantották a várat. A török nem ész
lelte rögtön a várvédők távozását, hanem hozzákezdett az ostromhoz, s nyolc ágyúval 
lőtte a várost.55 

Másnap, november 3-án — miután észrevették a város kiürítését — megszállta a 
török Vácot. Istvánffy megemlíti, hogy az ellenség ugyan elkezdte a megrongálódott 
vár kijavítását, de félbeszakította, s a keresztény tábor ellen fordult. Ortelius szerint 
e napon is voltak kisebb összecsapások a két fél között. Basta levelében megemléke
zik arról, hogy az ellenség lovassága próbálta helyéről elcsalogatni a keresztény 
lovasságot, de ez nem sikerült, s így nagyobb csetepaté nélkül telt el a nap.56 

November 4-én a vác—verőcei csata egyik jelentős összecsapására került sor.57 

Kjátib Cselebi szerint az oszmán sereg hadrendben sorakozott fel. Középen a szerdár 
állt a janicsárokkal és a zsoldos lovassággal, a jobb szárnyon az anatóliai, karamániai, 
szivaszi (tehát az ázsiai) és a boszniai beglerbég szpáhi lovassága, a bal szárnyon 
a ruméliai és a budai csapatok. Az elővédet a diarbekiri pasa és a szigetvári bég 
alakulatai adták. Basta szerint a 3 arcvonalban felsorakozó ellenség kb. egy itáliai 
mérföldet foglalt el. A támadó török csapatok létszámát ugyanakkor 30 ezer főre 

53 Basta, 13. o.; Banfi, 227. o.; Ortelius, 379. o.; Kárpáthy-Kravjánszky,l?>. o.;Evlia Cselebi, 435. o.; 1. még 27— 
28. jegyzetet. 

54 Banfi, 227. o. ; Ortelius, 379. o. ; Kárpáthy-Kravjánszky, 12. o. ; Basta, 13. o. 
55 Istvánffy, 789. o. ; Illésházy, 50. o. 
56 Istvánffy, 789. o.; Ortelius, 379. o.; Basta, 13—14. o. 
57 A november 4-i csatát az alábbiak alapján rekonstruálom: Kjátib Cselebi, 270. o.\Naima, 104. o.; Basta, 14— 

15. o.; Illésházy, 50. o.; Istvánffy, 789—790. o.; Veress, 186—187.1.; Banfi, 227. o.; Ortelius, 379.1. 
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beesülte. A török támadás fő célpontja egyértelműen a neszmélyi oldalon emelkedő, 
az egyik dombon, magaslaton álló erőd volt. Illésházy szerint a török „minden hadával 
reájok indult, úgy rendelvén magában, hogy ha az első hegyet elveheti tőlük, tarack
kal, álgyúval arról az hegyről megverheti az tábort." Basta is megemlíti, hogy bal 
kéz felől volt egy domb, amelyről az ellenség azt gondolta, hogy elfoglalása után 
onnan jelentős kárt tudnak majd okozni. 

A november 4-i eseményeket előbb török nézőpontból, tekintjük át. A 11 óra körül 
kezdődő csatában a török először 3 ezer lovast küldött az említett dcmb ellen. It t 
valószínűleg a november 2-i összecsapásban már szereplő elővédről lehet szó. Kjátib 
Cselebi külön is kiemeli az elővéd egyik vezetőjének, Deli Naszuh szigetvári bégnek 
a hősiességét. A török történetíró megemlíti továbbá azt is, hogy „a janicsárok, 
lovas apródok kaszával, késsel törtek előre s mögöttük volt védelmül a budai katona
ság s nagy csatát vívtak velük. A ruméliai beglerbég is odaküldetett s az átkozottakat 
a tölgyfaerdőből kihajtva a síkságra űzték. Az ellenségből sokan elestek, csakhogy a 
táborból nagy csapatok jöttek ki segítségükre. Az ágyúk és puskák is rést ütöttek 
hadseregünkön, azért a szilahdárok jöttek segítségül. Ezután az ellenség fővezére, 
Maximilián a táborból kijővén, csapatait előreindította s a táborból nagy ágyúkkal 
lövöldöztek, a mi által sok nyomorúságot okoztak ugyan, de azért az iszlám sereg 
emberül megállt a csatatéren s egész alkonyatig harcoltak." 

A leírásból kitűnően a november 4-i összecsapásban török részről bizonyosan részt 
vett az elővéd, a centrum és a bal szárny egy része. A leírás alapján az elővédet 
követhette a kissé talán jobbra kanyarodó centrum, majd a bal szárny csapatait is 
ide irányították. Érdekes, hogy a jobb szárnyon levő ázsiai csapatok harcairól sem
mit sem közölt a török történetíró. Lehetséges, hogy talán a jobb szárny nem is vett 
részt ebben a küzdelemben. A török leírás két sikeres mozzanatot említ ; a hegyfőnéí 
harcoló ellenséges gyalogság szétszórását és az ellenség kiűzését a tölgyfaerdőből a 
síkságra. Nem hallgatja el azonban Kjátib Cselebi azt sem, hogy az ellenség komoly 
erősítést küldött és veszteségeket okozott. 

Meg kell vizsgálnunk a császári sereg szemszögéből is az eseményeket. Istvánffy 
tömören úgy összegzi a történteket, hogy az ellenség megrohanta a magyarok által 
védett erődöt, s az egész nap folyó harcban a magyar gyalogság vitézül helytállt, 
és sok török esett el. Illésházy szerint „az hegyen a magyar gyalog volt minden 
sáncz nekül; reájok jőve azért (ti. a török — T. S. L.) azokra, és erősen ostromlá 
őket, de azok az jó magyar vitéz gyalogok vitéz módra vínának vele napestig. 
Kárával hátrább szállá azon nap az török táborában." Pálffy Miklós levelében azt 
írta, hogy „másnap ismég egy hegyecskén való sánczunkra jővén, azt megostromol
ván sok fő török vésze és sebesedék. Az úristen akkor is nagy kárvallásokkal fordétá 
meg őket." Basta leírása szerint a 3 ezer lovassal támadó ellenséggel szemben először 
a domb őrzésével megbízott vallonok négy csapatát vetették be. Ugyanide küldte 
Basta Kollonitsch ezer lovasát a vallon lovassággal együtt. Ezek az ott levő Ottavio 
Malaspina őrgróffal együtt megfutamították az ellenséget, s veszteségeket okoztak 
neki. Basta további erősítést is küldött ide: 2 ezer lovast, ezer magyar gyalogost és 
a Pezzen-féle regimentet és ezek a csapatok feltartóztatták a törököt. Basta meg
említi továbbá azt is, hogy Flaminio Delphini tábormester 500 gyalogosával egy 
megerősített helyre vonult és ott visszaverte több mint 2 ezer lovas támadását. 
Banfi úgy rekonstruálta a november 4-i csatát, hogy először a támadó törököknek 
sikerült elűzniük a vallon lovasságot. Erre Delphini vezetése alatt Basta csapatokat 
küldött oda, ezek visszavették a magaslatot. Újabb török támadás következett, erre 
Ghislierit küldték Delphini segítségére, mégis hátrálásra kényszerültek. Csak alko
nyatkor tudták a német gyalogosok segítségével visszaszorítani az ellenséget. 

Bizonyos különbségek mutatkoznak a leírásokban a november 4-i összecsapást 
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illetően. Istvánffy, Illésházy és közvetve Pálffy a magyarok hősiességét hangsú
lyozza, míg Basta és Banfi Delphini szerepét emelik ki. Basta ezenkívül több csapat 
(Kollonitsch, Pezzen alakulatai, illetve vallonok, magyarok) részvételét em
líti. A források alapján okkal tehetjük fel, hogy a császári-királyi csapatoknak 
legfeljebb negyede-fele, kb. 5—10 ezer katona harcolhatott a kb. 20—30 ezer fővel 
támadó török ellen. A másik vitatható pont az, hogy vajon a török által rohamozott 
magaslaton, dombon volt-e erőd már a november 4-i csata idején, vagy csak utána 
készítették el. Illésházy szerint sánc nélkül védte a magyar gyalogság a magaslatot, 
s csak utána került sor arra, hogy „az gyalogok éjjel sánczot vétenek környölök, és 
abban taraczkokat hozának". Istvánffy ezzel szemben azt állítja, hogy a magyarok 
az erődöt védték, s a csata után éjjel az erődöt „két tengelye körül forgatható ágyúval 
s két század gyaloggal még azon éjjel megerősíté, sánczait pedig kijavítá." Basta 
levelében a november 4-i összecsapás kapcsán csak magaslatot, dombot (collina) 
említ, ahol „egy másik erődítést építettünk" (fabricando un altra forte). Nézetünk 
szerint nem a magyarok által védett erődről van szó, azt csak kijavították és meg
erősítették. Valószínűleg a valamivel arrébb levő, az itáliaiak (pápai csapatok) védel
mére készült erőd felépítésére kerülhetett sor. 

A november 4-i csatában — de ez a későbbi összecsapásokban is megnyilvánult —, 
ahogy Basta említi is, az ellenség nem akart jobb kéz felől támadni, hanem minden 
erejét arra fordította, hogy a magaslatot elfoglalja. Szaturdzsi Mehmed pasa tehát 
frontális támadás helyett némileg jobbra kanyarodva a kulcsfontosságú magaslat, 
illetve az ott emelt erőd megszerzését kísérelte meg. Az összecsapásban egyfelől a 
török elővéd, a centrum és a bal szárny nagy része, másfelől a keresztény tábor jobb 
oldalán elhelyezkedő csapatok, az erődök őrsége, illetve a táborból küldött segély
csapatok vettek részt. A török kétségtelen létszámfölényben volt, de ezt a terepviszo
nyok és a császári csapatok jobb fegyverzete, fegyelmezettebb harcmódja ellensú
lyozta. Mindkét félnek voltak veszteségei, de — ahogy Basta írja is — „a csata nem 
volt nagyon véres, mert az ellenségnek nem volt sok gyalogosa". 

A másnapi, november 5-i összecsapással58 kapcsolatban a török történetírók jóval 
szűkszavúbbak, mint az előző napi csatát illetően. Kjátib Cselebi és őt követve 
Naima mindössze azt említi meg, hogy ,,a ruméliai és budai katonaság a hadsereg 
élére ment és az ellenség táborával szemben foglalt állást. Az iszlám sereg hullámozva 
előrenyomult s ekkor is egész estig harcoltak." A leírás alapján arra következtethe
tünk, hogy ebben az összecsapásban a török bal szárnynak jutott fontos szerep. 

Illésházy részletesebben írt a november 5-i csatáról. Eszerint ,,más nap jobban 
hozzá készüle (ti. a török — T. S. L.), és az jancsárokat is jobban hozzá készíté; de 
ezek is az gyalogok éjjel sánczot vétenek környölök és abban taraczkokat hozának, 
segétő sereget is rendelének nékiek szárnyul, egyfelől ezer lóval Pálffy Miklóst, más 
felől 1000 lóval Nádasdy Ferenczet, közép eránt 1000 lóval Kolonicsot. Rajok jőve 
ezért ezekre az török mind lovaggal, gyalogjával, nagy erős viadalt tevének ott mind 
két felől, mert az lovas seregek is megsegétették az gyalogokat, és a törököt hátra 
verték az hegyek közül a mezőre ; holott sok vitéz pogányok hullának el. Váltig izene 
Pálffy Miklós és Nádasdy Koloniczzal az herczegnek (ti. Miksának — T. S. L.), hogy 
most küldjön segítséget nekik, és az ellenséget megverhetik, de semmiképpen nem 
külde, hanem az derék sereg csak veszteg állott." Istvánffy szerint a török másnap 
„a budai Haszán alatt két igen erős hadoszlopban újra előnyomult, melynek egyike 
ugyanazon váracs (ti. erőd — T. S. L.) ostromára vonult, a másik Kollonits 1000 
német lovasát, kiket Schwarzenberg egy halomra állított, szándékozott onnan leszorí-

58 A november 5-i csatára 1. Kjátib Cselebi. 270. o.; Naima, 105. o.; Illésházy, 50—51. o.; Istvánffy, 790. o.; Basta, 
1*—18. o.; Veress, 186—187.1.; Banfi, 227. o.; Ortelius, 379—380. o. 
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tani." Az erőd visszaverte a rohamot, a törökök közül 600-an is elestek. Kollonitsch 
kezdetben sikeresen harcolt, egy 4 ezer főből álló gyalogos és lovascsapatot megfuta
mított, egészen a török táborig üldözte őket. I t t azonban a szerdár csapataival 
bekerítette Kollonitschot; segítségére Nádasdy érkezett 800 lovassal. A harc még 
így is kétes kimenetelű volt, de PálrFy „6000 (?) emberrel előrobogván, a csatát 
eldönté, az ellenséget megfutamította, s néhány zászlót, ezek közt a szeraszkierit 
(a fővezéri zászlót — T. S. L.) ...elfoglalt." A csata azonban nem fejeződött még be, 
Szaturdzsi új támadásba lendült. „Pálfi, Nádasdi és Kollonits, noha gyengébbek vol
tak, nem vonakodtak; de úgy, hogy nem vágtak be egész erővel, hanem kisebb 
csapatokban csatároztak. E csetepatékban mindkét rész sokat vesztett, de a török 
mindig többet; az ellenségnek 12 ágyúja is részt vett e csatában, de ennek golyói 
kár nélkül mindig a légbe röpültek." Istvánny a sebesülteken kívül 3 ezerre tette 
a török, 160-ra a saját veszteséget. Basta november 8-i levelében írt erről az össze
csapásról. Szerinte a török lovasság a janicsárokkal együtt rohamozta meg az alsó 
dombot (il collina inferiore), ahol az erőd volt. A rohamot visszaverték a hajdúk, 
akiknek bátorságáról elismeréssel emlékezik meg. A másik dombon Malaspina márki 
négy vallon csapattal együtt visszaszorította a támadó törököt. Sikerétől felbuzdulva 
Kollonitsch is támadásba lendült, s több mint egy órán át harcolt. A császári-királyi 
hadvezetés úgy döntött, hogy nem küld nekik több segítséget, nehogy felfordulás, 
zavar keletkezzen. Pálffy és Nádasdy 2 ezer magyar lovassal az ellenség oldalába 
került. Végül is visszavonultak a támadó csapatok aránylag csekély veszteséggel. 
E visszavonulást a tüzérség fedezte. Basta szerint elkerülhetetlen volt a csapatok 
visszavonása, mert az ellenség könnyen felmorzsolhatta volna őket, hiszen középen 
10 ezer lovasa volt a töröknek. A délután 1 óra körül kezdődő összecsapás három 
óráig tartott, s Basta becslése szerint az ellenség halottakban és sebesültekben 1500 
embert veszített, köztük egy pasát is. Ugyanakkor 5—6 zászlót is zsákmányoltak. 
PálŕFy Miklós levelében négy nap említ harcokat, ezek közül azonban nem a tömören 
összefoglalt harmadik napi küzdelem leírása59 felel meg a más forrásokból elénk 
táruló képnek, hanem sokkal inkább a negyedik napi összecsapásé. Eszerint „negye
dik napra ismég mindennemű népét és erejét felvévén taraczkival és gyalogjaival 
ugyanazon hegyen való sánczunkra menvén, megostromolta, és a mellett derék 
harczolót is bocsátott, a kik mind az ostromban nagy sok kárt vallottanak, mind 
pedig a harczban. Sok fő emberek esének el, úgy annyira, hogy pasabégek, zaimok, 
csiausok, és solí jó végbeli vitézlő török vésze el. Egynehány kevés sereggel mi is 
eleiben mentünk neki, oly közel, hogy minden taraczki messze fejünk felett szolgál
tának el és mindenképpen azon valánk, hogy megütközzünk velük, de az úristen 
úgy megrémíté őket, hogy nagy kár vallásokat látván, táborokban visszatérének." 

A november 5-i, délután 1 és 4 óra között folyó harcokat úgy összegezhetjük, hogy 
a török két hadoszlopban támadott; az egyik az alsó dombon levő hajdúk és németek 
által védett erőd bevételét kísérelte meg, a másik pedig az erőd közelében elhelyez
kedett, annak védelmét segítő centrumra (Kollonitsch) és két szárnyra (Pálffy, Ná
dasdy) tagolódó lovasságra támadott. Míg az erődnél a gyalogság, a sík terepen a 
lovasság csapott össze. Bár a török mindkét helyen jelentős számbeli fölényben lehe
tett, mindkét akció kudarccal végződött, a török visszavonulásra kényszerült, sőt a 
császári lovasság centruma egészen előrenyomult. Ezáltal kissé veszélyes helyzetbe is 
került, bekerítés fenyegette. Az időközben szintén előnyomuló Pálffy és Nádasdy 
oldaltámadása mentette ki Kollonitschot a veszélyből. E napon kisebb, császári 
szempontból nézve jórészt sikeres harcok folytak, a nyílt, döntő csata azonban ezúttal 
is elmaradt. Pálffy ezt levelében azzal magyarázta, hogy ők ugyan meg akartak üt-

59 „Harmadnapon ismég minden erővel felkészülvén, nagy kemény harczunk volt, és a szerencsét Isten mindenkor 
a mieinknek adta", 1. Veress, i. h. 
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kőzni, de az ellenség visszavonult előlük. Valójában Miksa főherceg nem volt haj
landó a sereg zömét, a tartalékban álló „derék sereget" bevetni, bár Illésházy szerint 
Pálffy és Nádasdy kifejezetten erre kérte. Basta a nyílt csatát nem javasolta a fő
hercegnek, „mert az ellenség szpáhi csapataival fölényben van és erős tüzérséggel is 
rendelkezik". Miksa döntésében szerepet játszhatott az is, hogy Mezőkeresztesnél 
az előző évben vezérei ösztönzésére átkelt a mocsáron a török oldalra és a már biztos
nak látszó győzelemből a zsoldosok fosztogatása, az újra támadó ellenség túlereje 
következtében nagy vereség lett.60 A császári hadvezetés döntését magunk is helyes
nek véljük: Miksa sokkal többet kockáztatott volna, ha erődített állását f eladva támadásba 
lendül, mint amennyit nyerhetett volna egy esetleges, de korántsem biztos teljes győzelem
mel. A november 5-i összecsapás kétségtelenül császári sikerrel zárult, a törck na
gyobb veszteségeket szenvedett, s az erődöt sem sikerült elfoglalnia. 

A november 4—5-i összecsapások kiemelkedő fontosságúak az elhúzódó váci csa
tában. A történeti irodalomban tévesen november 6-ra61 — sőt helyenként október 
6-ra62 — tették az általunk november 5-i eseményként leírt összecsapást, amelyben 
Pálffy Miklósnak is fontos szerep jutott. Basta idézett levele, de Istvánffy, Illésházy 
és Ortelius történeti munkái egyértelműen bizonyítják azt, hogy valóban november 
5-én történtek a leírt harcok. 11 | | 

November 6-án és 7-én csak kisebb jelentőségű összecsapásokra került sor. A török 
történetírók ezekről már nem is emlékeznek meg. Kjátib Cselebi három egymást 
követő napon említ harcokat Bébi ül-evvel hó 21. és 28. között (november 1—8.), 
de pontosan nem adja meg az összecsapások időpontjait. Feltevésünk szerint Kjátib 
leírásai a november 2-i, november 4—5-i harcokra vonatkoztathatók. Pecsevinél 
2—3 napig tartó csatározásokról olvashatunk. Pálffy Miklós levelében négy egymást 
követő naphoz köti az összecsapásokat, de pontos időpontot ő sem ír ezekkel kap
csolatban. Basta november 4-i levelében a november 2—4. közötti harcokról, novem
ber 8-i tudósításában pedig csak a november 5-i csatáról emlékezett meg. Istvánffy 
csak a november 4-i és a másnapi (azaz november 5-i) összecsapást említi. Illésházy 
pontos dátum nélkül szintén két egymást követő napi csatározásokról tudósít. 
Ortelius híradása szerint november 6-án voltak harcok, 7-én pedig a török tábor 
közelebb húzódott Váchoz. Banfi, forrásai alapján, 6-án és 7-én is tud összecsapásokról, 
török kiütésekről. 

Mindezek alapján úgy véljük, hogy november 6-án bizonyosan, november 7-én 
esetleg még voltak kisebb harcok. A november 6-i összecsapásról Ortelius megemlíti, 
hogy a török több mint 500, a keresztény sereg 50 embert veszített. A november 7-i 
napról pedig azt jegyezte fel, hogy az ellenség nem mutatkozott, s este felé Váchoz 
közelebb húzódott táborával.63 

A harcok intenzitásának csökkenése jelezte, hogy a szerdár már nem erőlteti a 
minden áron való áttörést. Ennek egyik oka az lehetett, hogy a viszonylag nagy erővel 
intézett támadásokat a keresztény tábor visszaverte, s a török érzékeny, ha nem is 
túl nagy veszteségeket szenvedett. A másik, valószínűleg ugyanilyen nyomós ok 
a hadjárati idő túllépése volt. Kászim napja (október 26.), sőt az ún. „kis nyár" 
időszaka is elmiilt; s az ebben az évben kifejezetten kedvezőtlen időjárás nem ked
vezett annak a török hadvezetés részéről megnyilvánuló törekvésnek, amely a 15 

60 A mezőkeresztesi csatára legújabban 1. Tóth S. L.: A mezőkeresztesi csata története (1596. október 26.) HK 
1983. 553—573. o. 

61 Horváth, 358. o. ; Bánlaky 264. o. ; A magyar katona... i. m. 420. o. ; október végére tette a váci csatát Vass Előd, 
in : Vác története I . (Szerk. Sápi Vilmos) Szentendre, 1983. 81. o. ; november elejét említi Jttlier Ferenc: Magyar had
vezérek. Bp., é. n. 212. o.; Tóth S. L.: A török haditevékenység... i. m. 768., 776. o.; uő.:A tizenöt éves háború. 
I n : Fejezetek a régebbi magyar történelemből. I I . (Szerk. Makk Ferenc) Bp., 1985.105. o. 

62 Rónai Horváth, 138. o.; Kronológia I I . 417. o.; Magyarország hadtörténete I. 592. o.; Nagy L. : Az erős fekete 
bég. i. m. 198,282. o. 

63 A november 6—7-i harcokra v. ö. Ortelius, 380. o.; Banfi, 227. o. 
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éves háború alatt általában a telelési időszak rovására megnyújtotta, kitolta a had
járati-hadműveleti időt.64 A török katonaság is lázongott, s követelte a visszavonulást. 
Istvánffy szerint november 9-én az ellenséges táborban lázadás tört ki; a palotás 
lovasság (a Porta szpáhijai) és a janicsárok verekedtek össze, több mint 200 halott 
volt. Az összetűzés okát a magyar történetíró abban jelöli meg, hogy a katonák nem 
akartak tovább táborozni.65 Ehhez hozzátehetjük azt, hogy a sikertelen támadások, 
a télire fordult időjárás nyugtalanná, elégedetlenné tették a török katonákat. E nyug
talanság fejeződött ki a hagyományosan ellenséges, egymással rivalizáló portai zsol
dos alakulatok összecsapásában. Ehhez járulhatott az is, amit Kjátib Cselebi említ 
meg — igaz, hogy már a visszavonulás után, de ez a korábbiakra is esetleg érvényes 
lehet —, hogy a kul katonaság (azaz a portai zsoldosok) a zsold miatt lázongott.66 

A szerdárnak nem volt más választása az adott helyzetben, vissza kellett vonulnia 
téli szállásra. Az ellenség közelsége azonban kockázatossá tehette a visszavonulást, 
ezért béketárgyalásokat kezdeményezett, hogy ennek leple alatt — ahogy az később 
nyilvánvalóvá vált — seregével zavartalanul elvonulhasson. Oftelius szerint novem
ber 9-én, dél előtt hét előkelő török jelent meg a császári tábor előtt, s a szerdár 
nevében tárgyalni akart. Istvánffy szerint Szaturdzsi előbb menlevelet kért, s egy 
csauszt és hat másik követet küldött, hogy fegyverszünetet kérjen. Illésházy úgy 
ismerteti az eseményeket, hogy a török levelet írt Pálffynak és hitlevelet kért, hogy 
követeket küldhessen Miksához.67 A hitlevél birtokában a török november 9-én éjjel 
elvonult Vác alól. 

A török történetírók közül Kjátib Cselebi szól részletesebben a visszavonulásról. 
Megemlíti a tanácskozást, amelyen kifejtették azt az álláspontot, hogy „a tél meg
érkezése miatt az ellenségen nem győzedelmeskedhettek s attól is félni kellett, hogy 
a Dunán és Dráván levő hidakat baj éri; legelső dolog tehát a hadsereget biztos 
helyié vinni". A visszavonulás időpontját Rebi ül-evvel hó 28-ra, csütörtökre (novem
ber 8.) tette. A hadjárat végén emlékezik meg arról, hogy „e közben" eredménytelen 
béketárgyalások is folytak.68 A szakirodalomban is jobbára november 9-re tették 
a török elvonulását.69 Mivel ez 9-én éjjel kezdődött meg, minden bizonnyal áthúzó
dott a következő napra. így a török sereg visszavonulását november 9—10-re datál
hatjuk. A téli szállásra vonulás véget vetett a november 4—5-én hevesebb, novem
ber 6—7-én már lanyhuló összecsapássorozatnak, amelyet vác—verőcei csataként 
tarthatunk számon, s egyben természetesen az 1597. évi hadjárat is lezárult. 

Mielőtt értékelnénk a csatát, előbb szólnunk kell a béketárgyalásokról, amelyek 
röviddel a török elvonulása előtt kezdődtek meg, de utána is folytatódtak. Pecsevi 
és Kjátib Cselebi úgy összegezték török szempontból az eseményt, hogy Khodsa 
Murád pasa, Hábil efendi budai kádi és Kadizáde Ali pasa és az ellenségből néhányan 
vettek részt a megbeszélésen, „az ellenség azonban fenn hordta az orrát, azért ered
mény nem lett." Istvánffy szerint a tárgyalások a Duna szigetén folytak, ahol Pálffy, 
Nádasdy és Basta előtt beszéltek a török követek a békéről. A magyar történetíró 
egyértelműen csalárd fogásnak tartja e megbeszéléseket, s megemlíti azt is, hogy 
a. Pálffy levelével visszaérkező csauszt a szerdár lecsukatta azért, mert az ő parancsa 
nélkül béketárgyalásokat kezdeményezett. Isolano szerint ,,néhány török, Pálffy ba
rátai, akik Budán voltak, kérték, hogy béketárgyalásokat folytathassanak és hozzánk 

«4 E tendenciára 1. Tóth S. L.: A török haditevékenység... i. m. 771., 775. o. 
65 Istvánffy, 790. o. ; november 8. szerepel Bánlakynál (i. m. 264. o.) 
66 Kjátib Cselebi, 271. o. 
67 A török követküldésre 1. Ortelius, 380. o.; Istvánffy, 790. o.; Illésházy, 51. o. 
68 Kjátib Cselebi, 271. o.; 1. még Pecsevi, 142. o. 
69 Magyarország hadtörténete I. 222. o.; Kárpáthy-Kravjánszky, 13. o.; Nagy L.: Az erős fekete bég... i. m. 200. 

•a ; november 4-re tette Vass Előd, Vác története I . 81. o.; november 11-re Bav fi, 227. o. 
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jöttek a Duna egyik kis szigetére, de semmi megegyezésre nem jutottak."70 A tárgya
lások sikertelenségéért tehát mindkét fél a másikat hibáztatta. Valószínű persze az, 
hogy bár a török kezdeményezte a megbeszéléseket, engedményeket nem akart tenni. 
Hasonlóképpen császári oldalról is valószínűleg egyoldalú előnyöket reméltek elérni 
a tárgyalásokkal. A kialakult patthelyzetet mindkét fél a maga javára akarta meg
oldani, ezúttal harc helyett a diplomácia eszközeivel. E törekvések szükségszerűen 
kudarcot vallottak. A tárgyalások ugyanakkor lehetőséget teremtettek a hadjárat 
végére kimerülő, lázadozó török sereg zavartalan elvonulására. 

Ortelius szerint a szerdár a görög (ruméliai) beglerbéget Szegedre, az anatóliai 
beglerbéget pedig Székesfehérvárra küldte téli szállásra, ő pedig Belgrád irányába 
vette útját. A császári sereg az elhagyott Vácot újra birtokába vette. Miksa főherceg 
Pálffyra bízta a vár kijavíttatását és megerősítését. A szövetséges keresztény csapa
tok november 12-én indultak el Esztergom felé, s november 16-án már Komáromhoz 
értek. Ekkor haditanácsot is összehívtak, ahol Tata visszavételét felvetették. A csa
patok létszáma azonban ekkorára erősen leapadt, kb. 7 ezer fő állt volna Miksa 
rendelkezésére. Ortelius szerint naponta hullottak az emberek és a lovak. A meg
fogyatkozott, kimerült csapatok, a hideg időjárás nem tették lehetővé azt, hogy 
Tata újabb ostromára sor kerüljön. A császári sereg is szétoszlott. Ezzel mindkét 
részről befejeződött az 1597. évi hadjárat.71 

Végezetül a vác—verőcei csata értékelésére térünk át. Ez korántsem egyszerű fel
adat, mivel döntő, nyílt összecsapásra nem került sor a többnapos csatában. A nem kor
társ, XVII. századi Evlia Cselebi nagy csataként említi a váci harcokat, amelyeket — 
mivel szerinte „a csatatér iszlám kézben maradt s Vác várát az ellenségtől meg
szabadították" — győzelemként értékel. A többi történeti forrás nem ilyen egy
értelmű ; Kjátib Cselebi és Pecsevi nagy küzdelemről szól, de sem diadalt, sem vere
séget nem említenek. Istvánffy, Illésházy, Basta, Pálffy sikeres, az ellenségnek ko
moly veszteségeket okozó harcokról emlékeznek meg. Isolano kisebb összecsapásokról 
tudósít, de nem foglal állást a csata kimenetelével kapcsolatban.72 

A történeti irodalomban az 1597-es hadjáratnak, s benne a vác—verőcei csatának 
kevés figyelmet szenteltek. Többségében a császári sereg győzelmeként értékelték 
az összecsapást. Hammer szerint Szaturdzsit november elején legyőzte Kollonitsch, 
Nádasdy és Pálffy.73 Rónai-Horváth Jenő úgy foglalta össze az eseményeket, hogy 
Mohamed p a s a / JJ& császáriak nógrád-verőczei megerősített táborát támadta meg, 
de az ostrom második napján, október 6-án (!), Pálffy 6000 lovassal oly erővel 
támadt a török sereg oldalába, hogy a pasa futni kényszerült."74 Bánlaky József 
szerint a pasa három ízben támadta meg eredménytelenül a keresztények verőcei 
állását, s a november 6-i támadás alkalmával Pálffy és Nádasdy 6000 lovassal oly 
erővel támadtak a törökök oldalába, hogy ezek 3000 halott visszahagyásával vissza
vonulni kényszerültek."75 Julier Ferenc úgy értékelte az eseményeket, hogy a keresz
tény sereg központi állást foglalt el, s ennek keleti szárnyát a török Vác felől igyeke
zett átkarolni. Pálffy a török kísérleteit minden egyes esetben meghiúsította. Novem
ber elején volt az utolsó ütközet, amelyben 3 ezer főt vesztett a török. Julier összeg
zése szerint a hadjáratot Pálffy győzelme fejezte be.76 Az újabb értékelések közül 
néhányat idéznénk. Nagy László több munkájában is császári győzelemnek mi-

70 Pecsevi, 142. o.; Kjátib Cselebi, 271. o.; Istvánffy, 790—791. o.; Isolano, 664. o. 
71 A két sereg visszavonulására 1. Pecsevi, 142. o.; Kjátib Cselebi, 271. o.; Ortelius, 380—381. o. 
72 Evlia Cselebi, 435. o.; Pecsevi, 141—142. o.; Kjátib Cselebi, 270—271. o.; Istvánffy, 789—791. o.; Illésházy, 

50—51. o.; Basta, 13—18. o.; Veress, 186—187. o. 
73 Hammer, 624—625. o. 
74 Rónai Horváth, 138. o. 
75 Bánlaky, 264. o. 
76 Julier F. : Magyar hadvezérek. 212. o. 
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nősíti a nógrádverőcei összecsapást, amelyben PálfiFynak és Nádasdynak volt 
döntő szerepe.77 A magyar történeti kronológiában is az a sommás értékelés talál
ható, hogy Pálffy Miklós futásba kergette a nógrádverőcei császári táborra támadó 
Szaturdzsi Mehmed pasát.78 Marosi Endre a verőcei tábor ellen irányuló török ro
hamok visszaverésében Pálffy Miklós és Nádasdy Ferenc érdemeit hangsúlyozza. 
Megjegyzi azonban azt is, hogy „november 9-én mindkét sereg sértetlenül (kieme
lés tőlem — T. S. L.) vonult el a környékről".79 Sinkovics István úgy összegzi az 
eseményeket, hogy a török Vác elfoglalása, lerombolása után „Miksa hadserege ellen 
indult, de a megerősített elővédcsapatok kétszer is feltartóztatták." Szerinte „Mik
sa hagyta, hogy a török sereg Vác alól bántatlanul (kiemelés tőlem — T. S. L.) el
vonuljon". Ügy véli, hogy „ez a hadviselési mód egyik félnek sem ígérte a háború 
gyors befejezését".80 E tanulmány szerzője korábban úgy értékelte a váci csatát, 
hogy az „nem hozott döntést".81 

A vác—verőcei csata eredményét azért nehéz megállapítani, mert — ahogy már 
többször is hangsúlyoztuk — nyílt, döntő, a két sereg egészét foglalkoztató harcra 
nem került sor. A török hadvezetés szerette volna kicsalogatni verőcei erődített 
állásából Miksát, azonban az óvatos főherceg a tapasztalt Basta tanácsaira is hall
gatva, s talán mezőkeresztesi határozatlanságából is okulva nem volt hajlandó 
engedni Pálffy, Nádasdy sürgetésének. Ez helyes döntésnek bizonyult, hiszen a török 
lovasság egyértelmű túlerőben volt, ami a nyílt csata kimenetelét legalábbis bizony
talanná tette. Az erődített állások védelmében viszont a némi gyalogsági fölényben 
levő császári-királyi sereg eredményesen tevékenykedett. A sáncok, erődök védelméhez 
kapcsolódva az elővédcsapatok kisebb összecsapásokba keveredtek a túlerőben levő török 
lovassággal. Ezekben a kisebb-nagyobb csetepatékban, amelyek közül a november 
4—5-i kisebb ütközetek emelkednek ki, a keresztény csapatok jobb fegyverzete, 
nagyobb fegyelme és a fegyvernemek megfelelőbb összehangoltsága kisebb győzel
meket eredményezett. Szó sincs természetesen arról, hogy Pálffy vagy Nádasdy 
megfutamította, legyőzte volna Szaturdzsi Mehmed vezír seregét. Ez a téves állítás 
— amely elsősorban Istvánffy, Illésházy amúgy is a magyarok iránt némileg elfogult 
tudósításain alapszik — felnagyítja, eltúlozza a magyar vezérek és csapatok szerepét, 
s a diadal nagyságát. 

Nyílt döntő csata híján nehéz győztest, illetve vesztest megállapítani. A mérleg 
mégis inkább a császári sereg javára látszik billenni. Ennek okai a következők: 

1. A kitűzött célt a császári hadvezetés érte el. A török elvonulása után Vácot köny-
nyűszerrel megszállták, birtokba vették, a török északi irányú hódításait, pusztítá
sait megakadályozták. 

2. Az összecsapások során a török jóval nagyobb veszteségeket (többezer fő) szenvedett, 
mint a császáriak (néhány száz fő). Ezt azzal is magyarázhatjuk, hogy az erődített 
állások ostroma — akárcsak a várostromok — során a védők veszteségei általában 
kisebbek, mint a támadóké. Ennek ellenére az oszmán had nem szenvedett igazán 
számottevő veszteséget, számbeli fölénye a csata után is megmaradt. így érthető, 
hogy Miksában fel sem merült a távozó törökök üldözése. 

3. A csata színhelyét a török csapatok hagyták el előbb. Ennek fő okait már érintet
tük; döntő csatára nem volt kilátás, a hadjárati idő pedig már régen letelt, a fízetetlen 
és talán ellátási, utánpótlási gondokkal is küzdő török csapatok fegyelme meglazult. 

77 Nagy L.: Hajdúvitézek (1591—1699). Bp. 1983. 141. o.; itő.: Az erős fekete bég... i. m. 198—200. o. 
78 Kronológia I I . 417. o. 
79 Magyarország hadtörténete I. 222. o. 
80 Magyarország története I I I / l . 671. o. 
81 Tóth S. L.: A török haditevékenység ... i. m. 780., 781. o. 
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A 15 éves háború több összecsapásához (mezőkeresztesi, kanizsai, sárréti) hason
lóan több napig tartó vác—verőcei csatával az 1597. évi hadjárat mindkét fél szá
mára befejeződött. Az erőfeszítésekhez képest csekély eredmények születtek. Csá
szári kézre került a még 1594-ben elesett Pápa, sikerült megtartani Vácot, ellenben 
Győr ostroma sikertelen maradt, s a nemrég visszafoglalt Tatát sem tudták meg
védeni. A török hadvezetés még ennyivel sem dicsekedhetett; a rövid ideig tartó 
hadjárat alatt csak az 1594 óta birtokukban levő, de Pálffyék által tavasszal bevett 
Tatát tudták visszaszerezni. Vácot ugyan megszállták, de hamarosan le kellett róla 
mondaniuk, mivel Miksa seregét nem tudták legyőzni. Az 1597-es év egyik félnek sem 
hozott meggyőző sikert, valamelyest talán a császáriak voltak eredményesebbek, 
s nyertek tért. Kezdett ugyanakkor kialakulni egy patthelyzet, amely az erőviszo
nyok kiegyenlítettségéből fakadt. 

Шандор Ласло Тот 

БИТВА ПРИ ВАЦЕ—ВЕРЁЦЕ (2—9 НОЯБРЯ 1597 ГОДА) 

Резюме 

В начале 1597 года в руках турок находилась большая часть Задунавья, и турки могли нак 
часть наступление на Вену или Комаром и Эстергом. Императорское военное руководство 
могло попытаться осадить Дьёр или Буду. На военных советах (в Праге, Оваре) в конце 
концов приняли план отвоевания крепостей северного Задунавья. Еше в мае месяце неболыпо 
отряд отвоевал Тату, затем возглавляемое эрцгерцогом Максимилианом войско захватил 
Папу (13—20 августа), затем безуспешно пыталось отвоевать Дьёр. Возглавляемое сердаром 
Сатурджи Мехмедом турецкое войско, прибывшее на театр военных действии, только в начале 
октября, уже своим появлением добилось выручки Дьёра. Османское войско после нескольких 
дней осады отвоевало Тату (8—13 октрября). Вследствие недостаточного времени для опера
тивных действий и неблагоприятной погоды турецкое военное руководство отказалось от 
осады Эстергома и попыталось вновь захватить Вац. Оно ставило целью прорвать кольцо 
вокруг Буды с запада (Эстергом) и северо-востока (Вац, Ноград, Фюлек) и тем самым умень
шить нависшую опасность. 

Эрцерцог Максимилион опередил Сатурджи Мехмеда и гораздо раньше прибыл к Вацу. 
У Верёце, в узком перешейке между Дунаем и горами императорское войско оборудовало 
фортификационную позицию. Имею перед собой противника, обладавшего большим пре
восходством, — примерно 20 тысячам имперских воинов противостояло 30—40-тысячное 
турецкое войско, — эрцгерцог Максимилиан занял оборону. Его целью было воспрепятство
вать дальнейшему продвижению турок и после ухода турок отвоевать Вац. После того, как 
Сатурджи Мехмед достиг Ваца (2 ноября), на другой день он уже мог овладеть покинутой 
крепостью. В целях удержания её и в интересах возможного дальнейшего продвижения 
вперед турки должны были принудить к сражению имепраторское войско. В случае открытого 
сражения турки, обладавшие многократным преимуществом в кавалерии, могли надеяться 
на нобеду, но при осаде укрепленных позиций преимущество было на стороне императорских 
войск, имевших некоторое превосходство в пехоте. Со 2 по 9 ноября между двумя лагерями 
происходили стычки. Однако решающего сражения не произошло. В более мелких схватках 
вступали в бой пехота, расположенная в фортах, и кавалерийский авангард, предназначен
ный для её поддержки, с пользовавшимися большим перевесом турецкой кавалерией и пехо
той. Эту битву мы можем оценить скорее как победу императорских войск, так как импера
торское военное руководство достигло поставленной цели (удержание Ваца), турки понесли 
крупные потери, и им пришлось первыми оставить поле боя. Кампания 1597 года в целом 
принесла некоторый успех императорским войскам (Папа), но в сложившемся патовом поло
жении это по существу ничего не меняло. 
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Sándor László Tóth 

D I E SCHLACHT VON WAITZEN—VIROVITITZ (UNG. VÁC—VERŐCE) 
ZWISCHEN 2 . - 9 . NOVEMBER 1507 

Resümee 

Zu Beginn des Jahres 1597 hielten die Türken den größeren Teil des nördlichen Transdanubiens 
in den Händen und konnten einen Angriff gegen Wien, Kornorn (ung. Komárom) und Gran (ung. 
Esztergom) gleichermaßen führen. Die kaiserliche Kriegführung konnte sowohl die Belagerung 
von Raab (ung. Győr) als auch die von Ofen (ung. Buda) versuchen. In den Kriegsratssitzungen 
(in Prag, Altenburg [ung. Óvár]) wurde schließlich der Plan gebilligt, die Burgen im nördlichen 
Transdanubien zurückzunehmen. Totis (ung. Tata) wurde noch im Mai von einer kleineren 
Truppe zurückerobert, dann nahm das von Erzherzog Maximilian geführte Heer (13.—20. 8.) 
Pápa ein und belagerte ohne Erfolg Raab . Raabs Entsatz wurde allein schon durch das bloße 
Erscheinen des türkischen Heeres auf dem Kriegsschauplatz bewirkt, das dort erst Anfang 
Oktober unter der Führung von Serdar Saturdschi Mehmed eintraf. Das osmanische Heer nahm 
Totis nach einer nur wenige Tage währenden Belagerung (8.—13. 10.) zurück. Wegen der kurzen 
Operationszeit und des ungünstigen Wetters stand die türkische Kriegsführung von Grans Be
lagerung ab und versuchte, Waitzen zurückzunehmen. Sie bezweckte damit, den Ofen westlich 
(Gran) und nordöstlich (Waitzen, Neograd [ung. Nógrád], Fülek) umklammernden Ring zu 
durchbrechen und die drohende Gefahr zu mildern. 

Erzherzog Maximilian kam Saturdschi Mehmed zuvor und erreichte Waitzen viel früher als 
dieser. Das kaiserliche Heer baute bei Verovititz, im engen Tal zwischen der Donau und den 
Bergen, eine befestigte Stellung aus. Erzherzog Maximilian richtete sich auf die Verteidigung 
gegen den an Stärke überlegenen Feind ein (den etwa 20tausend Kaiserlichen standen Türken von 
auf 30—40tausend zu beziffernder Stärke gegenüber). Sein Ziel war, den weiteren Vorstoß der 
Türken zu verhindern bzw. Waitzen nach dem Abzug der Türken zurückzunehmen. Saturdschi 
Mehmed nahm schon am darauffolgenden Tag, daß er Waitzen (2. 11.) erreicht ha t t e , die ver
lassene Burg in Besitz. Um sie zu behalten bzw. eventuell noch weiter vorzudringen, mußte er 
die kaiserliche Armee zu einer Schlacht zwingen. Bei einer offenen Schlacht konnten die Türken 
infolge der mehrfachen Übermacht ihrer Reiterei auf den Sieg hoffen, aber bei der Belagerung 
der befestigten Stellungen waren die kaiserlichen Truppen, deren Infanteriestärke der türkischen 
überlagen war, im Vorteil. Zu einer Entscheidungsschlacht kam es jedoch nicht. Die in den Be
festigungen untergebrachte Infanterie und die zu ihrer Unterstützung bestellte Reitervorhut 
hanem in kleineren Waffengängen den Kampf gegen die türkische Reiterei und Infanterie in 
Übermacht auf. Die Schlacht endete eher mit dem Sieg der Kaiserlichen: Das gesetzte Ziel 
(Waitzens Behaltung) wurde von der kaiserlichen Kriegführung erreicht, die Türken hat ten 
größere Verluste erlitten und auch das Schlachtfeld früher verlassen. Der Feldzug von 1597 
brachte im ganzen eher einen gewissen Erfolg für die Kaiserlichen (Pápa), was jedoch am ent
standenen P a t t im wesentlichen nichts änderte. 



KÖZLEMÉNYEK 

CSENDES LÁSZLÓ 

HÁROM, MAGYARORSZÁGOT ÁBRÁZOLÓ 
KÉZIRATOS TÉRKÉP 

A BÉCSI KRIEGSARCfflVBAN 

A levéltárak, térképtárak gyűjteményei gyakran szolgálnak meglepetéssel a kuta
tóknak. A „régiségek" tárházaiban évszázadok miiltán is fellelhetők mindaddig nem 
értékelt — vagy csak csupán egy-egy szakterület kívánalmát kielégítően vizsgált — 
iratok, térképek. Ma is számtalan írás tanúsítja olyan anyagok feltárását, amelyek 
évszázadok óta várattak magukra. Magyarország térképtörténeti irodalma nem 
büszkélkedhet különös feltárásokkal, pedig minden bizonnyal lehetne előbbre lépni. 

Az itt bemutatásra kerülő három térkép olyan, mint csepp a tengerben. Kiválasz
tásuk nem tudatos; egy témakör — nevezetesen az egykori térképek jelkulcsa — 
kutatása során kerültek felszínre a bécsi Kriegsarchiv Kartenabteilung gazdag gyűj
teményében. 

Az ismertetendő térképek sorrendiségét nem értékük, hanem a leltári jelzet száma 
szerint határoztuk meg. 

General Carte Von Königreich Hungarn in VIII. gezeichneten Blättern, aus der 
Aufnahme reduzirt und gezeichnet im Jahre 1784 et 1785. von Lieut: Fr. Geiger. Mas
stab: 1" 1 1/4 deutsche Meile (1:345 600). 

A színes, kéziratos térképmű B IX a 514 sz. jelzettel található a Kriegsarchiv térkép
gyűjteményében. A térkép szerkesztője és rajzolója 1783—84-ben alhadnagyként 
19 szelvényt mért fel — az első katonai felmérés során — Baranya, Fejér, Somogy, 
Tolna, Trencsén, Túróc, Veszprém, valamint Zala vármegyékben. 

A nyolc 68X48 cm-es szelvényből álló térképművön a hálózatnak csak grafitceru
zával szerkesztett nyomai lelhetők fel. A téglány formátumú hálózat alapján az el
ső katonai felmérés szelvényeinek tizenkétszer kicsinyített változatát szerkesztette 
fel Geiger hadnagy. 

A tartalmas, vízrajzban rendkívül gazdag térkép nem tekinthető kész munkának, 
amit jelentős területen a domborzati rajz hiánya igazol. Nem tudjuk, miért nem fe
jezte be a szerző munkáját, de az biztos, hogy teljessé tétele esetén a XVIII. század 
kiemelkedő térképei közé sorolta volna szakirodalmunk, elsősorban meglévő dom
borzati ábrája miatt. A helyenként művészien megrajzolt pillacsíkos domborzat rajza 
szinte térhatású. 

Nem tüntette fel Geiger a jelkulcsot sem, pedig indokolt lett volna. így pl. a falvak 
többségét 1 mm átmérőjű piros körrel jelöli, nagy ritkán keresztet is rajzol föléje, 
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néhány helyen a templom ábráját alkalmazza. Nincs magyarázat a különbözősé-. 
gekre. 

Geiger térképéhez áttekintő szelvényező táblázatot is mellékelt, bár annak tartalmi 
értéke — térképész szemmel vizsgálva — kezdetleges, szakszerűtlen: a 3X3 téglány 
formátumú szelvénybe ugyan bejegyezte a rajtuk fellelhető legjelentősebb települések 
egyikét, de a helység szelvényen belüli elhelyezkedésére nem utalt. A kilenc szelvény 
a következő: 1. Pressburg, 2. Caschau, 3. Munkács, 4. Ofen und Pest, 5. Gross-
Wardein, 6. Nagy Banya, 7. Fünfkirchen, 8. Arad, 9. megnevezés nélkül, csak a 
szelvényszám került feltüntetésre. 

Bár szakmai körökben néhányan Geiger hadnagyot magyarként említik — talán az 
első katonai felmérésben való részvétele miatt —, térképe ezt nem igazolja. Ezt bizo
nyítandó indokolt kiemelni a szelvényeken feltüntetett településnevek közül néhá
nyat betű szerinti hűséggel: Veszprém, Nagy Wasony, Tot Vasony, Balaton Wiz, 
Tyhan, Vörös Berény, Günz ung. Köszög, Pesth, Marton Vasár, Lovas Bering és vé
gül Stuhlweissenburg ung. Székes-Fej ér-Vár. A magyaros és magyartalan írásmód 
váltakozása ellenére az összeállított „országtérkép" léte a fontos. Hogy milyen alap
térképeket használt fel a szerkesztő, nem lehet tudni, de annyi bizonyos, hogy a ko
rábbi felmérés során szerzett tapasztalatait, valamint kapcsolatait felhasználta. 

Összegezésül leszögezhetjük, hogy a térkép rajzi — tartalmi — hiányosságai ellené
re Magyarország térképtörténete egy eddig feltáratlan térképi ábrázolással gazdago
dott. 

Gesamt-Ungarn. (Karte des Königreiches Ungarn mit den angrenzenden Ländern 
20 gez. Blätter [unvollendet]. Dieses Kartenwerk ist eine Reduktion der Josefinischen 
Landesaufnahme [1782—85] auf 1/8 Grösse Siehe nr. 1127. Jedes Blatt enthält 12X12 
144 Sektionen der Josefinischen Aufnahme.) 

A térkép címe a nyilvántartó könyvben valamikor bejegyzettek szerinti. 
A húsz térképszelvény — szelvényenként 95X64 cm — színes, kéziratos. Méret

arány 1:230 400, a Kriegsarchiv Kartenabteilung gyűjteményi jelzete B IX a 516. 
A szelvényeken piros színnel ábrázolt hálózat az első katonai felmérés szelvénye

zésének kicsinyített méreteiben készült. 
A térkép készítője a domborzati formákat a szürke szín tónusaival igyekezett kife

jezésre juttatni. A helyenként látványos domborzatábrázolás ellenére a próbálkozás 
nagyon kezdetleges és a térkép használóját inkább zavarja, mint segíti. Az utak kettő- i 
illetve egyvonalas ábrázolással kerültek feltüntetésre a jelentősebb települések kö-: 
zött. Gondosan ábrázoltak a megyehatárok, az egyezményes jelen túl más-más szín 
aláfestéssel. 

Biztosra vehető, hogy a térkép szerkesztője felhasználta az első katonai felmérés; 
szelvényeit. Feltevésünket nem csupán a hálózatból eredő következtetésre alapozzuk, ; 
hiszen az első felmérésnél pontatlanul — hibásan — írt számos település megnevezése, 
betű szerint itt is ugyanúgy szerepel. Mint a nyilvántartó címleírásból is kitűnik, a-
térkép befejezetlen, főként az erdélyi rész hiányos. Az első felmérés szelvényeinek; 
felhasználását igazolja a szerkesztés és pl. a települések részbeni felszerkesztése; aj 
vízrajz, a domborzati alapszín. Hiányzik a részben elkészült területen a települések; 
ábráján a falu neve, nincs feltüntetve az úthálózat, a megyehatár, valamint az erdők; 
térképi jele. 

Az ábrázolások, valamint a feliratok arra engednek következtetni, hogy legkeve
sebb 3 személy rajzolta a térképet, ami helyenként szembeötlően feltűnik. 

A térkép rajzolói a települések — falvak — földrajzi helyét hol üres, hol kitöltött 
körrel ábrázolták, a befejezetlen részeken viszont templomábrákat alkalmaztak. 
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Nyíregyháza környékét ábrázoló részlet a Gesamt-Ungarn. (Karte des 
Königreiches Ungarn...) (B IX a 516) című térképből 
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A nevek feliratánál helyenként az „y" helyett „i" szerepel, vagy fordítva. (Giömrö, 
Niarégyház, Pétery stb.) 

A romokat „rudera" felirat jelöli, (ábrája olyan mint a falvaké), a csárda, halom, 
puszta, valamint a hegy megnevezések hibátlan magyarságúak. Előfordul kettős 
megírás is, így pl. Dunakeszi É-on a Duna mentén „Überfuhr" valamint „Rév" felirat 
is jelöli az átkelőhelyet. Ennek alkalmazása sem következetes, mert Soroksár D-en 
csupán Überfuhr olvasható. 

Meglepően hiányzik számos helyen a várak, kastélyok feltüntetése, ugyanakkor 
Buda-, illetve Pest D-en „Pulver Magazin" valamint „Lager Magazin" olvasható. 

A nagyobb folyóknál német megnevezéssel utalnak azok nevére „Donau Strom", 
„Theis Flus" stb. 

Több helyen olvasható „Schantz" megírás, de azok pontos helyére, kiterjedésükre 
nincs jelölés. Feltűnően aprólékos munkára utal Nyíregyháza-D, valamint -Ny 
területén a jelentős kiterjedésű tanyacsoport — később „bokorvilág" megnevezéssel 
ismert — ahol is 62 tanyát ábrázol a térkép, a tulajdonos nevének feltüntetésével. 

Jelkulcs a térképhez nem készült, de mint a fentiekből is kitűnik, a szegényes áb
rázolásmód nem is indokolja. 

Összegezve a térkép tartalmi értékét leszögezhetjük, hogy a méretarány szabta 
lehetőséget a térkép készítői nem használták ki, nem alkalmazták az ekkor már köz
ismert jelkulcsi jeleket, így az ábrázolás elnagyolt. Bizonyosra vehető, hogy térké
pész szakemberek megtekintették a részben elkészült munkát és véleményük arra 
késztette a készítőt, hogy feladja tervét a munka további folytatását illetően. 

Geographische Charte des Königreichs Hungarn. Aufgenohmen unter der Direction des 
Herrn Obrist von Neu in den Jahren 1782, 83 und 84. 

A fenti címmel készült térképmű 43 szelvényből áll — szelvényenként 63X47 cm 
méretű —, színes, kéziratos változatban található a Kiiegsarchiv Kartenabteilung 
gyűjteményében, jelzete B IX a 528. 

A címlapon került feltüntetésre az „Erklärung der Zeichen" 64 jelkulcsi jellel, 
valamint tizenhét alkalmazott rövidítés magyarázatával. I t t található a méretarány
leolvasó vonalzó német mórföldben, valamint órákban ábrázolva. Az átszámított 
méretarány 1:192 000. A tartalmában gazdag, színeiben látványos térképet jól 
egészíti ki a „halmocskás" domborzatábrázolás. A nyugati megvilágítású halmok 
pasztell színskálája jól érzékelteti a hegyek lankásabb — meredekebb vonalait. 
A térképrajzoló hozzáértését igazolja a domborzat plasztikus kifejezési módja, vala
mint a piros, kék, barna és fekete színek alkalmazásával elért jó áttekinthetőség. 
A piros szín árnyalati különbségével választódik el a posta- és országút. Bár a jel
kulcsi ábráknál a malom jele kör, szabályosan rárajzolt hat ággal, a térképen legin
kább nyolc-tíz ággal ábrázolják. (Rengeteg malom feltüntetésére került sor. így pl. a 
Bakony és Balaton-Felvidék területén több, mint ötven malom ábrája található.) 
Ugyanitt néhány „Glashütten" (üvegfúvó hely) is feltalálható. Hiányzik a jelkulcsi 
ábráknál a híd, erdő, vendégfogadó (W.h.), valamint a rom jele, illetve megírása, a 
térképen mégis megjelennek, nem kevés helyen. Nagyszámú „Rudera" (rom) jelölést 
ós feliratot tartalmaz a térkép — a Bakony és Balaton-Felvidék területén több mint 
húszat — és külön jel hívja fel az értékelő figyelmét a valamikori települések helyére. 

A térkép tervezőjének, szerkesztőjének és rajzolójának személye ismeretlen, de 
valamelyikük minden bizonnyal magyar volt. Alátámasztja feltevésünket az éke
zetekalkalmazása, valamint a „cz"(Herczeg, Marczhali, Tarczhal)és „ th" (Erzsébeth) 
korabeli írásmódja. Pécs ábrájánál Péts oder „Finfkirchen", a Balatonnál „Balla
ton" és „Blatten-See" betűhibás feliratok olvashatók. Érdemesidézni néhány olyan 
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„Szállások" sokasága Kecskemét és Nagykőrös környékén a Geographische 
Charte des Königreichs Hungarn (B IX a 528) című térképen 
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településnevet, amelyek térképi felirata képet ad a térképkészítők hovatartozásáról. 
Igyekeztem olyan neveket kiválasztani, melyek írása (megértése) a nem magyar szá
mára rendkívül nehéz. Az idézett neveket „betûhelyesen" így találjuk a térképen: 
Sz.Király Szabadgya, Latzháza, Iszka Sz. György, Ráczkeresztúr, Szabat Baty-
tyán, Félegyházai Kortsma, Czibakháza, Sz. Király Puszta, Taksony, Lovász 
Berény, de olvasható ilyen is ; Kutya Kaparó Csárda, vagy Székesfehérvár Ny-on 
Tsatorna (Canalis). Szolnok D-en a Tisza felirata viszont így olvasható : Teyss Fluss. 

A XVIII. században, vagy az azt megelőző időben készült térképek méretarányu
kat, ábrázolásmódjukat tekintve messze elmaradnak a most bemutatott térképtől. 
A címlapon található jelmagyarázat és magyarázó felirat korában egyedülálló, hiszen 
a mérnökképző akadémia 1793-ban közreadott tankönyve is csupán negyvenöt tér
képi jel — jelkulcs — ábráját tartja szükségesnek az egyezményes ábrázolással ké
szült térképek „olvasásához". Igaz, kiegészítésül hozzáfűzi a tankönyv szerzője, 
hogy amennyiben olyan tárgyakat szükséges ábrázolni, melyekre kiadványában uta
lás (jel? jelzés) nincs, azok térképi ábráját úgy kell feltüntetni, hogy a térkép haszná
lója a terepen fellelhető építménnyel azokat azonosítani tudja. Külön utalás történik 
arra, hogy ezeket a jeleket a jelmagyarázatban kiemelten szükséges feltüntetni. 

Az itt értékelt térkép egykori ismeretlen szerkesztője gondosan ügyelt az ábrázolt 
jelek magyarázatára. Külön jelet kapott a templom nélküli falu, de vallási felekeze
tenként is más-más ábrázolás utal a templomokra. Említést érdemel — bár ez bizo
nyára a térkép szerkesztőjének egyéni véleményét tükrözi — hogy míg a katolikus, 
görögkatolikus templomok ábrái a 9—10. helyen kerültek ábrázolásra, az evangélikus 
és református felekezetre utalók sorrendben az 50—51. helyen találhatók, ezt követik 
a zsinagógák. 

A bányák megkülönböztetésére nyolc különböző jel hívja fel a figyelmet. Az arany
mosóhely külön jelet kapott. 

Külön figyelmet érdemel a „Wo ehmals Dörfer gestanden" (ahol egykor falu állott) 
felirat, illetve térképi jel. 

Hosszú időn át és a most vizsgált térképen is, az „ X " formában rajzolt két kard 
ábrája csupán csatahelyet jelzett. Az 1800-as évek elejétől azonban kettős tájékozta
tásul szolgált. Korábban a két kard rajza váltakozva fordult elő : a térkép készítőjé
nek tetszése határozta meg, hogy a kardok „hegye" északra vagy délre mutatott. 
Lipszky 1806-ban megjelentetett „Mappa Generalis Regni Hungáriáé Partiumque 
adnexarum Croatiae, Slavoniae, e t c . . " térképén a győztes csaták esetén a kardok 
„hegye" felfelé, vesztes csaták esetén lefelé, mintegy „földbe szúrva" került ábrázo
lásra. 

A malom ábráját (kör, és szabályos távközben merőlegesen rárajzolt hat vonal) 
hétféle magyarázó felirat egészíti ki, a felhasználásra történő utalással. 

A jelmagyarázat a határábrázolások jelével befejeződik. 
A tanyák (szórt települések) egykori létét hűen tükrözi a „Kecskeméth", „Nagy-

Körös", „Félegyháza" térségében ábrázolt, megnevezés nélküli „Szállások" sokasága. 
Székesfehérvár településábrájánál a keresztbe tett kardok ábráján túl a következő 

feliratok olvashatók: Stuhlweissenburg, Székes Fejervar, Bilyhrad. Pécs megírásá
nál; Stadt Péts, Finfkirchen került feljegyzésre. A Weszpróm felirat alatt „vesztőhely" 
ábrája látható. 

Mohács Ny-on a kardok alatt 1526-os, valamint 1687-es évszám látható. Ennek 
közelében található az „alt Nyarad" (elpusztult Nyárád) helyének feltüntetése a fel
iraton túl egyezményes jellel is. 

Buda ábrája alatt a kardok évszám feltüntetése nélkül láthatók. Pest helyrajza 
körül és az attól D-re lévő területen gémeskutak ábrájának sokasága hívja fel a tér-
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képolvasó figyelmét az egykor vízben szegény területre. Bár a Duna bal partjához 
közel vagyunk, mégis, Soroksár, Taksony, Bugyi térségében tömegével láthatók. 

A XVIII. század — és az azt megelőző idők — kis méretarányú térképei közül a 
tartalom és a rajzi kivitel értékelése alapján az eddig ismert legjobbnak mondhatjuk 
ezt a 200 évvel ezelőtt készült térképet. Nem túlzás kijelentenünk, hogy ez az ország
térkép „mérföldkő" a térképszerkesztés és kartográfiai munkák sorában. A méret
arány szabta határok adatgazdag kihasználása, valamint a tetszetős ábrázolási mód 
érdemessé teszik e mappát arra, hogy a korszak kutatói vizsgálat tárgyává tegyék 
és felhasználják. 



CSONKARÉTI KÁROLY 

AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA 
HADITENGERÉSZETÉNEK HADMŰVELETEI 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN 
1916—1917 

Hadműveletek Montenegro és Albánia leörül 

A Szerbia ellen 1915 őszén megindított támadás 1916 elején sikeres befejezéséhez 
közeledett. A megvert szerb hadsereg maradványai az albán kikötők felé menekültek 
s ott várták elszállításukat. Am Montenegro még tartotta magát: különösen a Cat-
tarói-öböl fölé tornyosuló sziklabércek erődökké kiépített állásai okoztak gondot az 
osztrák—magyar hadvezetésnek. Ezért a Hadseregfőparancsnokság (AOK) az ún. 
Lovcen-ütegek elhallgattatásához igénybe vette a haditengerészetet is. 

Az erre irányuló hadműveletekben a cs. és kir. haditengerészet részéről a Cattarói-
öbölben állomásozó 5. csatahajó-osztály parancsnoka, Hanza Sándor ellentenger
nagy működött együtt Trollmann Ignác tábornaggyal, a 19. hadtest parancsnokával. 

A hadihajók 1916. január 8-án vonultak tüzelőállásba. Az ASPERN cirkáló (pa
rancsnoka norwalli Kőnek Emil fregattkapitány) a nyílt Adriáról, a Traste-öböltől 
délre, 7 óra 11 perckor nyitott tüzet s közben a partvonal mentén öt különböző állás
ból két napon át lőtte az ellenséges erődöket és ütegeket, amelyeket Sorsich tábor
nagy csoportjának kellett elfoglalnia. Az ASPERN feladata nehéz volt, mert a cél
pontok fedve voltak és nem találtak kisegítő célpontokat sem, ezért a közvetett tűz
vezetést a hagyományos módon nem lehetett alkalmazni. Kőnek fregattkapitány 
olyan új tűzvezetést dolgozott ki, amely addig ismeretlen volt a flottánál. A repülő
gépekkel ellenőriztette a találatokat, amelyek mind jól feküdtek. Később a flotta
parancsnokság ezt az új tűzvezetést is oktattatta minden tüzérségi iskolán. Az AS
PERN — a maga frontján — minden ellenséges üteget megsemmisített. Amikor ro
hamra került sor, az itt támadó 19. hadtestnek mindössze 8 halottja és 32 sebesültje 
volt. A légi megfigyelést a telefonnal még föl nem szerelt M 31 és L 61 jelű vízirepülő
gépek végezték. Ugyanekkor a nyílt tenger felől is biztosították a cirkálót. 

A BUDAPEST csatahajó 7 óra 23 perckor kezdte lőni a Babjak, majd a Krstac-
hegyek tüzérségi állásait. Másnap, január 9-én, gyalogsági állásokat vett célba. 
A KAISER KARL VI páncélos cirkáló a Lovcen-ütegeket lőtte. Hogy ezeket a ma
gas állásokat elérhesse, a hajót a vízhatlan rekeszekbe árasztott vízzel 7°-kal meg
döntötték. A jó tűzvezetésért a tüzérségi parancsnok, sachsenfelsi Dietrich Alfréd 
sorhajóhadnagy külön dicséretet kapott. Azonban a montenegrói tüzérség hamar 
belőtte a páncélos cirkálót — a becsapódások 3 méterre közelítették meg a hajót —, 
ezért helyet változtatott. Másnap a BUDAPEST-tel együtt a Krštac-hegy állásait 
lőtte. 
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A KAISER FRANZ JOSEPH I cirkáló a Valistától északra és délre fekvő területe
ket bombázta. A PANTHER cirkáló a Cattaro fölötti terepet és a szerpentinutat 
tartotta tűz alatt. E nehéz egységeken kívül a HUSZÁR és WARASDINER rombo
lók vettek részt a hadműveletben. Az ostrom január 10-re sikerrel járt. A hadsereg 
rohammal bevette a montenegróiak romhalmazzá vált erődítményeit. Csakhamar 
elesett a főváros, Cetinje és Montenegro letette a fegyvert.1 

Megkezdődött a déli — cattarói — haditengerészeti támaszpont kiépítése, hogy 
alkalmassá váljék sok és nagy hajó karbantartására, ellátására. Ugyanekkor na
gyobb arányban folytatódhatott a Montenegrót és Albániát megszálló osztrák— 
magyar csapatok utánpótlása a tengeren át, hiszen a szárazföldön ez — vasút, egy
általán bármilyen közút hiányában — csaknem lehetetlen volt. 

A Monarchia felügyelete alatt álló tengerpart ezután majdnem kiterjedt az Adria 
teljes keleti oldalára. Csak Valona maradt olasz kézben, ami később, a korlátlan ten
geralattjáró háborúnak a Földközi-tengerre kiható korszakában már nagy veszélyt 
és súlyos hátrányt jelentett. Elsősorban a Földközi-tengerre való kijutást nehezítette, 
mert Valona az antant erős haditengerészeti bázisává vált, ahonnan könnyűszerrel 
ellenőrizhették az otrantói zárat, az azon áttörő búvárhajókat. 

A szerb hadsereg összeomlásával — evakuálásával — kapcsolatban felmerül a 
kérdés, amelyre azóta sincs kielégítő válasz. Nevezetesen, hogy a cs. és kir. haditen
gerészet miért nem próbálta erélyesen, nagy erőkkel meggátolni a szerb katonaság 
és hadianyag elszállítását ? Több mint 250 000 szerbet szállítottak el az antant ha
jók. Közülük 120 000 katonát újból fölfegyvereztek és a francia Keleti Front parancs
noka, Franchet d'Esperay tábornok rendelkezése alá helyeztek. Ezek törték át 
1918-ban a bolgár frontot, amely Bulgária kapitulációjához vezetett, s amely meg
nyitotta az utat a Dunához, Magyarországig. Ezt, természetesen, 1916-ban nem lehe
tett ilyen pontosan előre látni, de arra gondolni kellett volna, hogy ilyen nagy lét
számú katonaság újból felhasználhatóvá válhat. Ezért nehéz megérteni, hogy a cs. 
és kir. haditengerészet miért csupán könnyű egységekkel — gyorscirkálókkal, rom
bolókkal, torpedónaszádokkal, tengeralattjárókkal és vízi repülőgépekkel — lépett 
fel az evakuálás ellen, mialatt nehéz egységei tétlenül álltak horgonyaikon. Sajnos, 
az ide vágó iratok hiányoznak. Azokat 1918-ban Olaszországba vitték és fellelhetet-
lenek. Csak annyit tudunk, hogy a Hadseregfőparancsnokság 1916 februárjában 
megkérdezte Haus tengernagytól, részt kíván-e venni Durazzo elfoglalásában. A flot
taparancsnok nemet mondott, arra hivatkozva, hogy a Jón-tengeren 40 nehéz ellen
séges egység tartózkodik. Haus az 1915. december 29-i érzékeny veszteség után 
(elsüllyedt a modern LIKA és TRIGLAV romboló) féltette hajóit. Azokat egy várha
tó partraszállás elhárítására tartalékolta. Nem kockáztatott. Az AOK pedig nem 
erőltette, mert nem tulajdonított neki nagyobb fontosságot.2 

Végeredményben a tengeralattjárók és hidroplánok akcióin kívül a flotta erői há
romszor futottak ki Albánia elé: január 27-én a NOVARA-csoport, február 6-án és 
24-én a HELGOLAND-csoport. Ez utóbbit a viharos tengerjárás és a rossz látási 
viszonyok február 24-én visszakényszerítették bázisára. Mindhárom akciót erőszakos 
felderítésnek tekintették s nem a szállítások megakadályozására irányuló hadmű
veletnek. 

Január 3-án az U 4 felrobbantott egy albán vitorlást, egy másikat pedig foglyul 
ejtve bevontatott az öbölbe (Bocche di Cattaro). Az U 1 és az U 2 az év első napjai
ban Trieszt előtt őrködött az U 10-el. 

1 Martiny, Nikolaus von: Bilddokumente aus Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918.1—II. Graz, 1973. 5—7. o. 
2 Baumgartner, Lothar: Österreich—Ungarns Dünkirchen? Marine, Gestern-Heute, 1982. évfolyam. 2. szám, 46— 

53. o. 
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Január elején a következő tengeralattjárók állomásoztak az Öbölben, a Gjenovic 
előtti tengeralattjáró-támaszponton: az U 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16 és 17. Közülük 
az U 14-et (ex CURIE) függőleges kormánylapátjára mázolt hullámvonalak 
különböztették meg francia társaitól. Ezt azonban csak akkor lehetett látni, ha a na
szád teljesen felemelkedett, ami január 8-án kis híján a vesztét okozta. Ugyanis az 
U 14 az albán partok előtt járőrözött s 7-én este leült a fenékre éjszakázni. Reggel 
felemelkedett. Átszellőztették, a legénység reggelizett a fedélzeten. Ugyancsak a kö
zelben, a fenéken ülve töltötte az éjszakát az U 11 is. Ezen a búvárhajón korábban 
keltek s a Mati-torkolat felé hajózva az őrtiszt meglátta s franciának vélte az U 14-et. 
Az U 11 lemerült s támadásra indult. Teufl sorhajóhadnagynak ez volt első parancs
noki beosztása tengeralattjárón, a gyanútlanul ringatódzó zsákmány érthető izga
tottsággal töltötte el. 7 óra 18 perckor mindkét torpedó kilövésre készen feküdt a 
vetőcsőben. Ugyanebben a pillanatban vette észre az U 14 őrszeme a közeledő pe
riszkópot. Az emberek lezuhantak a fedélzeti nyílásokon, a motorok felbőgtek, de a 
naszád igen lassan merült. S ez volt a szerencséjük. Teufl sorhajóhadnagy ujja a tor
pedó indítására jelt adó gombon nyugodott, amikor észrevette a kormánylapát hul
lámvonalait. Lefújta a támadást s felemelkedett. Az U 14 is abbahagyta a merülést, 
mert parancsnoka, Trapp sorhajóhadnagy felismerte támadója, az U 11 hídját.3 

Január 20-án az U 11 feltartóztatta és az Öbölbe kísérte a PALASCIANO (ex 
KÖNIG ALBERT) kórházhajót, amelyet azonban, mivel nem hadizsákmányként 
került olasz lobogó alá, szabadon bocsátottak. Ugyanezen a napon az U 14 sikertele
nül támadott egy olasz torpedónaszádot. Röviddel ezután egy szállítógőzöst táma
dott meg, ez azonban lőni kezdte és feléje rohant, hogy eltapossa. Az U 14 gyorsan 
lemerült, de közben egy brit cirkáló és két romboló ért a helyszínre. Vízibombákkal 
támadták a tengeralattjárót, amelynek egyik üzemanyagtartálya megsérült, engedte 
az olajat és csak nagyon keservesen — cselt alkalmazva — tudott eltűnni az olaj
foltok árulkodó nyomait követő üldözői elől. 

Január 21-én az U 17, január 24-én az U 15, január 27-én az U 11 támadott ered
ménytelenül ellenséges hajókat.4 

1916. január 17-én az 5. csatahajó-osztály parancsnokának utasítására a NO VARA 
gyorscirkáló az ORJEN és CSEPEL rombolókkal kifutott, hogy zavarja az ellensé
ges hajóforgalmat. Az Öböl elhagyása után géphiba miatt mindkét romboló vissza
fordult. Kevéssel ezt követően a NOVARA füstoszlopot észlelt. Feléje indult. 16 
óra 45 perckor már látszott, hogy három cirkáló halad rombolók kíséretében délnyu
gatnak. A túlerő miatt a NOVARA visszafordult, az ellenség pedig üldözőbe vette. 
Két könnyű olasz gyorscirkáló lőtávolba ért. A harmadik, nagyobb cirkáló lemaradt. 
Rövid tűzpárbaj után az olaszok felhagytak az üldözéssel és eredeti irányukba for
dulva eltűntek a horizontról. Horthy sorhajókapitány sértetlenül érkezett hajójá
val a hazai kikötőbe.5 

Február 6-án a HELGOLAND gyorscirkáló indult bevetésre két torpedónaszád
csoporttal. Az 1. csoportot a 74 T, a 78 T és a 80 T alkotta, a másik, 5. számú csoportot 
a 83 F, a 87 F és a 88 F torpedónaszádok képezték. A Durazzó—Brindisi közötti út
vonalat kellett felderíteniük. Közben felfűtve várakozott a öbölben a SANKT 
GEORG páncélos cirkáló. 

A kötelék — miután a Prevlaka-öbölben rövid ideig várakozott a WILDFANG 
romboló jelentésére a felderítő útján tapasztaltakról —, 17 óra 25-kor ért a nyílt 
vízre s 20 mérföld óránkénti sebességgel menetelt déli irányban. Két óra elteltével 
jobbról füstöt pillantottak meg. A HELGOLAND a délkelet felé tartó ellenség 

3 Trapp, Georg von: Bis zum letzten JFlaggenschuss! Salzburg—Leipzig, 1935. 113—116. o. 
4 Aichelburg, Wladimir: Die Unterseeboote Österreich—Ungarns I—II. Graz, 1981. 312., 346. o. 
5 Sokol, Hugo Hans: Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918. Zürich—Leipzig—Wien, 1933. 273—274. o. 
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irányába fordult, hogy útját keresztezve felvegye vele a harcot (az ún. ,,T" formáció 
vízszintes szárából). Ugyanekkor parancsot adott a torpedónaszádoknak a támadás
ra. Az előreiramodó torpedónaszádok két vezérhajója 19 óra 32 perckor egymásnak 
ütközött (navigálási hiba!). A 74 T úgy megsérült, hogy csoportjával vissza kellett 
fordulnia, ezért csak az 5. számú csoport folytathatta útját. Az ellenség — a brit 
WEYMOUTH cirkáló és a francia BOUCLIER romboló — észrevette a torpedóna
szádokat és tüzet nyitott. A torpedónaszádok a rombolóra rohantak, de 1500 méter
ről kilőtt torpedóik célt tévesztettek. A HELGOLAND ágyúi hallgattak, mert a 
torpedónaszádok füstje elfedte a kilátást. Miután lehallgatták az ellenség segítsé
get kérő rádiózását, Millenkovicli sorhajókapitány, kötelékparancsnok, visszafordí
totta csoportját.6 

Ugyanezen a napon a CSEPEL rombolócsoport az Öböl bejáratától délre összeta
lálkozott a brit LIVERPOOL cirkálóval és az olasz BRONZETTI rombolóval, de a 
viharos tengerjárás miatt ütközetre nem került sor.7 

Másnap, február 7-én az U 4 és az U 14 közös vállalkozás keretében indították tor
pedóikat ellenséges szállítóhajókra és egy brit cirkálóra, de nem értek el találatot. 
Az egyik üldöző romboló vízibombái károkat okoztak az U 14 testén és belső beren
dezéseiben, de még sikerült hazavergődnie. Az U 14 több mint egy esztendőn át 
javítás alatt állt s legközelebb csak 1917. április 21-én indulhatott bevetésre.8 

A szerb hadsereg evakuálását nehezítendő, 1915 decemberében német aknarakó 
tengeralattjárók telepítettek aknazárat Valona és Durazzo előtt. 1916 február elején 
a 70 F, a 76 T, a 77 T és a 83 F rakott le aknákat Antivari és San Giovanni di Medua 
elé. Ezeken az aknamezőkön robbant föl az INTREPIDO romboló, a MONSONE 
ós a RÉ UMBERTO szállítógőzösök, a francia MEMPHIS tehergőzös, valamint két 
felfegyverzett brit halászgőzös. 

Február 25-én a Monarchia csapatai benyomultak Durazzóba. Megkezdték a ki
kötő rendbehozatalát, az aknamentesítést és megindult az utánpótlás a tengeren át. 
A szállítóhajókat általában torpedónaszádok vagy rombolók — kivételesen felfegy
verzett gőzösök, ún. segédcirkálók — kísérték. 

Az U 15 február 26-tól, az U 6 február 27-től, az U 16 március 8-tól cirkált Albánia 
és az olasz partok előtt, de említésre méltó események nem történtek. 

Az U 6 legközelebb március 15-én hagyta el támaszpontját. Március 18-án reggel 
7 órakor a Laghi-foktól délnyugatra két INDOMITO-osztályú romboló tartott felé. 
Amikor 700 méter sem választotta el a tengeralattjárót az egyik rombolótól (a rom
bolók nem észlelték az U 6-ot), Falkhausen sorhajóhadnagy parancsot adott a tor
pedó indítására, amely a csőből kifutva nagy ívben elhanyarodott, visszafordult és 
hurkot írt le a tengeralattjáró körül. 

Kevéssel ezután egy BISSON-osztályú francia romboló közeledett. Az U 6 500 
méterről lőtte ki torpedóját, amely derékban találta el a rombolót. Percek alatt el
tűnt a felszínről a francia hajó — a REN AUDIN —, három tisztjével és 44 főnyi 
legénységgel.9 

Mialatt Albánia körül folytak a hadműveletek, a támadásokból az olasz partvidék 
sem maradt ki. Ebben a tengerészeti repülésnek jutott az oroszlánrész.10 Történe
tük ismertetése szétfeszítené e tanulmány megszabott terjedelmi korlátait, ezért a 
továbbiakban csak ott szólunk a tengerészeti repülőkről, ahol akcióik közvetlen kap
csolatban állnak a hajók tevékenységével. 

6 Sokol: i. m. 274—276. o. p 

7 Schupiía Peter : Die k. u. k. Seeflieger. Koblenz, 1083.182. o. 
8 Aichelburg: i. m. 335—336. o. 
9 Aichelburg: i. m. 301, 362., 347., 354. és 301. o.; Sokol: i. m. 1., 276—277., 283. o. 

10 Sehupiía: i. m. 149—150. o. 
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[^Február 3-án a hajók indultak támadásra az olasz parti célok ellen, hogy a vasútvo
nal szétlövésével megnehezítsék az ellenség utánpótlásának eljuttatását az Isonzó-
frontra. 

Az Öbölből a jelzett napon az alábbi egységek futottak ki: a SANKT GEORG 
páncélos cirkáló, mint a támadó csoport vezérhajója, a HELGOLAND gyorscirkáló, 
a WÍLDFAISTG romboló ós a 83 F, 87 F és 88 F torpedónaszádok. A cirkálók Ortona 
és S. Vito pályaudvarát vették tűz alá, s lőtték az Ariello folyó hídját. Több raktár 
lángba borult s magán a pályaudvaron is tetemes károk keletkeztek. Az ellenség parti 
ütegei viszonozták a tüzet, még egy páncélvonatot is bevetettek a hajók ellen, de 
találatot nem értek el. A csoport sértetlenül vetett horgonyt támaszpontján.11 

A tengeralattjárók közül az U 17 márciusban Brindisi magasságában cirkált, az 
U 15 pedig a Bari—Brindisi—Valona hajózóutat tartotta megfigyelés alatt. Az U 5 
ugyanekkor Ancona és Tremiti előtt ellenőrizte a tengert.12 

Aknaharc 1916—1917-ben 

A legsürgősebb aknamentesítési feladatok közé a Durazzo előtti olasz aknazárak 
eltávolítása tartozott. A munkát február végén kezdték, mely a dühöngő sirokkó 
miatt a szokottnál is veszélyesebbé vált s tovább húzódott, mint tervezték. Minde
nek előtt egy hajózócsatornát nyitottak a kikötő előtt, majd fokozatosan számolták 
fel az aknamezőt. A munkát az időjáráson kívül olasz támadások is hátráltatták. 

Március 14-én a Durazzo-foktól 3 mérföldre dolgozó 3. és 4. számú aknaszedő 
tendert és egy aknakereső jollét támadott meg három olasz torpedónaszád. A visz-
szavonuló tenderek közül a 3-asnak elromlott a hajtógépe, a 4-es azonban az ellenség 
tüzében vontába vette. Ez utóbbi parancsnokának nevét érdemes megörökíteni: 
Bruno A. von Kreidburg tengerészzászlós. Mindegyik egységnek sikerült a móló 
mögé jutnia. 

Másnap két BOUCLIER-osztályú francia romboló jelent meg Durazzo előtt és lőt
tek egy aknaszedő tagot vontató tendert. A tender elengedte a tagot és elmenekült. 
Ezután a franciák is eltávoztak. 

Március 16-ig 40 aknát emeltek ki és ártalmatlanítottak Durazzo előtt. 
Március 18-án egy francia CHAUSSEUR-osztályú és egy olasz INDOMITO-

osztályú romboló tüzelt a városra és a kikötőre. Az okozott károk nem voltak jelentő
sek. 

A San Giovanni di Medua előtt lerakott ellenséges aknazárat a tengerészeti re
pülők fedezték föl. I t t jegyezzük meg, hogy a tengerészrepülők ós az aknakutatók 
együttműködése a cs. és kir. haditengerészet specialitása volt. Az Adria tiszta vize 
lehetővé tette, hogy 200—400 méter magasságból észrevegyék az aknazárat és a 
tengeralattjárót. Ezt a San Giovanni di Medua előtti aknamezőt — 30 aknából állt — 
júniusban szedte fel a 36. számú (ex UHU) torpedónaszád, amelynek Lábas Antal 
sorhajóhadnagy volt a parancsnoka. 

San Giovanni di Medua előtt saját aknák saját hajókban is okoztak veszteséget. 
1913. március 31-ón itt ütközött aknának és robbant föl az ANDRASSY gőzös. 
Ma mir nem lehet megállapítani, hogy a hajó eltévedt-e, vagy nem volt pontos 
aknatérképe. A mentésben az OR JEN, a BALATON és a WILDFANG rombolók 
vettek részt. Közben egy tengeralattjáró megtámadta az ORJEN-t, de sikerült el
űzni. 

Ugyancsak saját aknára futott 1916. április 16-án a TIROL kórházhajó Durazzo 

11 Sokol: i. m. 243. o. 
VZAiehelburg: i. m. 294., 347., 362. o. 
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előtt. A robbanás hét beteg tisztet, 25 közkatonát és két ápolónővért Ölt meg. Míg 
az ANDRÁSSY-t nem lehetett megmenteni, addig a TIROL-t be tudták vontatni 
Cattaróba, ahol kijavították, majd ismét szolgálatba állt. Ugyancsak saját aknán 
süllyedt el 1916. június 20-án Sebenico előtt az ADELSBERG gőzös. A POLA hadi
tengerészeti szállítóhajó a Bocche di Cattaro bejáratánál sérült meg. 

Ilyen szerencsétlenség az ellenkező oldalon is történt. 1916. december 11-én az 
olasz REGINA MARGHERITA páncélos cirkáló futott aknára Albánia előtt és el
süllyedt. Ma már kideríthetetlen, hogy kik telepítették az aknát, illetőleg, hegy ez 
a német UC 14 tengeralattjáró által lerakott aknák egyike volt-e. A kísérő rcmtolck 
a viharos tengerjárás miatt a sötétben csak 250 embert tudtak kimenteni. A hajó 
parancsnoka 15 tisztjével a tengerbe veszett. 

1916 júniusában a Sebenico előtti szigetvilág vizeiben fedeztek fel aknamezőt, 
amelyet a 29. (ex MARABU) és a 31. (ex SPERBER) számú torpedónaszádok deci
tek fel. (A 29. számún teljesített szolgálatot ekkor Anton Sesan tengerészzásziós, 
az 1918. február l-jén kirobbant cattarói matrózfelkelés egyik —• és egyetlen — tiszti 
vezetője.) Összesen 36 aknát hatástalanítottak. 

Az Adria északi vizein Heinrich Bayer von Bayersburg sorhajóhadnagy, a későbbi 
jeles haditengerészeti szakíró vezette az aknamentesítést, illetve aknatelepítést. 
1916-ban hetvenegyszer futottak ki s ezalatt 2840 tengeri mérföldet tettek meg. 
Ezen kívül még kilenc útjuk volt — 180 tmf — a trieszti aknamezőkhöz. 

1916 májusában a Planka-fok előtt Gustav Sattler sorhajóhadnagy irányításával 
három sorban tengeralattjárók elleni aknazárat és egy sor felszíni hajók ellen be
állított mélységű érintőaknát telepítettek. Ez utóbbit Klippe Mulo elé. A lerakott 
aknák száma összesen 158 darab volt. Az aknatelepítés a víz mélysége miatt — 
100—140 méter — csak roppant lassan és nehezen folyt. 

1916. május 18-án, a Quarnero előtt, a saját aknák ellenőrzésekor két elővigyá-
zatlan altiszt felrobbant. Szeptember 26-án újabb baleset történt. Egy akna hatás
talanítás közben felrobbant és megölte A. Esch von Eschenwehr és H. Buchler 
fregatthadnagyot és négy tengerészt, akiknek azonban nem ismerjük a nevét. Az 
aknamentesítést az 52 T (ex ALLIGATOR) és a 66 F (ex SKORPIÓK) torpedó
naszádok végezték. 

Az aknászok úgyszólván szakadatlanul úton voltak. 1916 novemberében Unie és 
Sansego között 11 olasz aknát hatástalanítottak. 4 további, Susanna-típusú olasz 
aknát 1917 februárjában, Rabazelőtt a SALAMANDER aknahajó halászott ki. Set. a 
polai hadikikötő bejárata és a környező partvidék előtti vizek is tele voltak rend
szertelenül ledobott olasz, Tosi-típusú aknákkal, amelyeket folyamatos kereséssel 
ártalmatlanítottak. Például 1916. december 28.—1917. február 25. között a 4., 5., 
6., 27. (ex SECRETAR), 53. (ex BUSSARD) és a 34. (ex CONDOR) toipeclcna^ádck 
az Arbit és a Vnatek kiszögellés közötti tengerrészt vizsgálták át, majd átfésülték a 
Kurilla—Sotile, a Gruica—Tre Sorelle közötti hajózó utat, s több tucat csupa 
Tosi-típusú aknát hatástalanítottak. A keresést februárban is folytatva a Radovan-
kiszögellés—Pettini hajózóútban még 15 Tosi-aknát találtak és szedtek föl. 

1917. április 21-én a 92 F, 100 M, 84 F és 94 F torpedónaszádok azzal a céllal 
indultak el az öbölből, hogy Durazzo elé védő aknamezőt telepítsenek. Miután a 
viharos idő nem kedvezett az aknarakásnak, befutottak Durazzo kikötőjébe, majd 
ugyanezen nap estéjén el is hagyták, mert ellenséges rombolók közeledését jelezte a 
figyelőszolgálat. Éjfél előtt pár perccel a Linguetta-foknál megláttak egy hajót. 
Közelebb érve felismerték az olasz JAPIGIA tehergőzöst (1269 BRT), amely a tor
pedónaszádokat észlelve SOS jeleket adott le. A négy torpedónaszád megtámadta 
a kíséret nélkül haladó gőzöst, torpedóval elsüllyesztették, majd visszatéitek Du-
razzóba. 
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1917 májusában és júniusában a Jablanec és Merlera, valamint a Sottile-kiszögellós 
és Levrera-sziget körül telepített ellenséges aknazárakat szedték fel az aknaszedő 
naszádok (a 2-es, 7-es, 30-as [ex HARPIE] és a 34-es [ex CONDOR]). 

1917. július 28-án a haditengerészet és egy utász-részleg telepített aknát Bayer 
von Bayersburg sorhajóhadnagy és Popp Árpád százados irányítása alatt a Timavo 
folyón, mert attól lehetett tartani, hogy az olaszok páncélos motorcsónakjaikkal oda 
behatolnak és hátbatámadják csapatainkat. 

Augusztus 23-án a K 160-as tengerészeti repülőgép fedezett fel egy aknazárat 
Curzola és Meleda között, amelyet ugyancsak Bayersburg csoportja szedett föl (69 
darabot). 

1917. november 19-én a TRIGLAV II . és a RÉKA védelme alatt a 82 F, 78 T, 
86 F, 87 F, 89 F, 90 F és a 95 F telepített 80 aknát a Po-torkolat kezeiéicr, 
a Velence—Ancona útvonalra. 

A november 21-én felfedezett, ugyanezen útvonalra telepített ellenséges elíra-
mezőt a K 161 derítette fel, s a TRIGLAV II. és DUKLA tette ártalmatlanra. A je-
pülőgép azonban nem tért vissza támaszpontjára, roncsait megtalálták, pilc'táját és 
megfigyelőjét azonban nem. Örökre eltűntek. 

1918. szeptember 5-én a 86 F felügyelete alatt a Drin-cböl előtt aknát kern c £€-cs 
(ex UHU) és a 19-es (ex KIBITZ) torpedónaszádokat négy francia és hárem olasz 
repülőgép támadta meg, ugyanekkor a tenger felől is közeledtek ellenséges úszó
egységek. A repülőgépek mintegy húsz bombát dobtak és géppuskatűzzel támadták 
az aknakeresőket, amelyek Dulcigno felé menekültek. A gépek távoztával újabb 
repülőgépek támadták meg őket, amelyek közül egyet lelőttek. Kisvártatva ki
bontakoztak a közeledő olasz 8 PN és 12 PN torpedónaszádok körvonalai, amelyek 
elvágták a menekülők útját. A két aknakereső ezért irányt változtatva, Bojana irá
nyában igyekezett kitörni, de az olaszok 9000 méterről már tüzet nyitottak. A 86 F 
— parancsnoka Josef Farfoglia sorhajóhadnagy — szembefordult a két olasz naszád
dal s azokat 5000 méterre megközelítve lőni kezdte. Időközben három nagy olasz 
romboló is közeledett — a NIBBIO, az AQUILA és a SPARVIERO —, ezért a 86 F, 
látván, hogy a két aknakereső már egérutat nyert, bár újabb légitámadást kellett 
kivédeniük, visszafordult. Mindössze egyetlen találatot kapott. 

Saját telepítésű aknára futott rá 1918. május 3-án Polából Fiúméba menet a 
GlULIA gőzös, de még partra futott, ahonnan hajójavító műhelybe vontatták. 

1918. augusztus 2 -án a kora hajnali órákban — Durazzcból kifutva — a Bojana-
torok közelében a GORITIA szállítógőzös futott ellenséges aknára. A négy egységből 
álló konvojt a 90 F és a 16-os (ex KIBITZ) kísérte. Ezek, valamint a VÉRTES és 
BUDAPEST gőzösök vettek részt a mentésben. A halottak számát nem iímerjük, 
mert nem maradt fenn a behajózottak listája. 

1918. szeptember 21-én reggel a MARINA katonai gőzös futott aknára, de sikeiült 
partra futtatni. 

1918. október 4-én a Vöröskereszt OCEANIA kórházhajója futott aknára a Ro-
doni-fok előtt, de ez is partra tudott futni. 

Aknaszedés okozta veszteségek: 1917. október 6-án Pola előtt egy tiszt (Pulgher 
korvettkapitány) és hat tengerész vesztette életét. 1917. október 9-én San Giovanni 
di Meduánál egy tartalékos tengerészkadét (Juricsevics József) és három tengerész, 
valamint egy hadseregbeli alezredes robbant fel aknán, és halt hősi halált. Ugyan
csak akna ölte meg Jónak von Freyenwald sorhajóhadnagyot nyolc emberével együtt 
Cattaróban. 

Az ellenség oldalán a CITTA Dl SASSARI segédcirkáló robbant föl és süllyedt el 
aknának ütközve. 

Egy olasz kimutatás szerint olasz vizeken a háború folyamán 14 gőzös és 5 vitor-
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lásliajó robbant föl aknán és süllyedt el. Hatástalanítottak 261 aknát a telepítési 
helyeken, valamint megsemmisítettek további 38 elszabadult, bolyongó aknát. 

Sajnos, a cs. és kir. haditengerészet által telepített és felszedett vagy megsemmi
sített aknákról nincs teljes kimutatás, mert a Pola és Sebenico előtti saját aknákra 
vonatkozó adatok hiányoznak. A rendelkezésre álló kimutatás szerint — az egész 
háború tartama alatt — a polai, a trieszti, a sebenicói és a castelnuovói (cattarói) 
kerületi tengerészeti parancsnokságok területén megsemmisítettek (felszedtek, ha
tástalanítottak) 1098 darab ellenséges aknát. A castelnuovói körzet felszedett vagy 
megsemmisített 623 saját aknát, a trieszti 50 saját aknát. A másik két körzetre 
vonatkozó adatok hiányoznak. 

Az aknaharcokhoz tartozik, ezért itt ismertetjük azt a megmozdulást, melynek ke-
retében ellenséges akna végzett a WILDFANG rombolóval 1917. június 3-ról 4-re 
virradóan 1 óra 30 perc körül, amikor a CSIKÓS és VELEBIŤ rombolókkal, vala
mint a 83 F, 93 F és 96 F torpedónaszádokkal Penedától nyugat-délnyugatra egy 
légi rajtaütést biztosítottak. A WILDFANG parancsnoka, Albert Machnitsch kor
vettkapitány és 23 tengerész a helyszínen meghalt, négy tiszt és négy tengerész meg-
sabe3Ült. A sz3mélyzet életben maradt tagjait a kísérőhajók kimentették. 

Ugyancsak aknán süllyedt el 1917. május 16-án az U 5, 1918. július 9-én az U 10, 
július 3-a után az U 20.13 

Az ellenség szórványos támadásai 1917 végéig 

1915. július 20-án az 50 T torpedónaszád Sebenicóból Polába tartott, amikor a 
Porer előtti világítótorony közelében, 400 méterről torpedót lőtt rá egy tengeralatt
járó. Űgy tűnt, későn vették észre és már nem kerülhetik ki, amikor a torpedó füs
tölni kezdett, majd — nyilván műszaki hiba miatt — elmerült. 

1915. augusztus 18-án a 65 F torpedónaszád a Remo-kiszögellós előtt a német 
TJ 24 tengeralattjáróra várakozott, hogy bekísérje az öbölbe, amikor 100 méterről 
torpedót indított felé egy búvárhajó. A torpedónaszádot csak a lélekjelenlét és a 
gyors kormánymanőver mentette meg, mert a torpedó egy méterrel a naszád orra 
előtt siklott tova. Közben tüzet nyitottak a periszkópra, amelyet eltaláltak s annak 
egy része a vízbe hullott. Ugyanekkor torpedóval is támadták a tengeralattjárót, de 
nem találták el. 

1915. szeptember 7-én a STREITER romboló került ki egy torpedót, szeptember 
20-án pedig az 54 T. Október 1-én a Promontor-fok alatt őrködő SCHARFSCHÜTZE 
rombolót támadta meg egy tengeralattjáró, mely gyorsmerüléssel tűnt el a rárohanó 
romboló elől. 

1915. november 9-én a 79 T — amely elbitangolt aknát keresett — került harcba 
tengeralattjáróval. A tengeralattjáró megsérült, de sikerült elmenekülnie. 

1915. december 6-án egyszerre két búvárhajó támadt a TURUL rombolóra, Punta 
d'Ostro előtt, eredménytelenül. 

December 29-én a DINÁRA romboló kíséretében hajózó KUPA gőzöst torpedózta 
meg egy búvárnaszád. A torpedó a gépházban robbant, három fűtő meghalt. A KUPA 
nem süllyedt el, sikerült partra futtatni. 

1916. január 17-én ismét a DINÁRA előtt futott el egy búvárhajó torpedója. 
1916. február 13-án a Magyar—Horvát Tengeri Gőzhajózási Társaság DÁNIEL 

ERNŐ gőzösét, február 15-én a KAISER KARL VI páncélos cirkálót és az 50 E 
torpedónaszádot támadta tengeralattjáró, de mindegyiküknek sikerült a torpedó 
útjából kitérni. 

1916. február 27-én a WARASDINER romboló volt két torpedó célpontja, de 

13 Sokol: i. m. 411—415., 501—500., 548., 603. o. 
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gyors irányváltoztatással és sebességmódosítással kitért előlük. Másnap a Sebenicó-
ból Spalatóba hajózó ZAGREB személyszállító gőzösnek kellett egy torpedótámadás 
elől menekülnie.14 

Az ELEKTRA kórházhajónak már nem kedvezett a szerencse. 1916. március 
18-án a francia AMPERE búvárnaszád, nem tisztelve a Vöröskereszt védelmét élve
ző gőzösnek a genfi egyezményben biztosított sérthetetlenségét, két torpedóval el
találta, de sikerült partra futnia. Szerencsére nem voltak fedélzetén sebesültek, ezért 
csak egy matróz és egy ápolónővér halt meg, három további vöröskeresztes nővér 
pedig megsebesült. 

1916. április 5-én a DÁNIEL ERNŐ-nek újabb torpedót kellett kikerülnie.15 Ápri
lis 22-én a TÁTRA rombolóra lőtte ki torpedóját egy búvárnaszád, eredménytelenül. 

Május 4-én a CSEPEL rombolót támadta meg a francia BERNOULLI búvárhajó. 
A CSEPEL észre vette a periszkópot, tüzet nyitott, de a búvárnaszád még el tudott 
indítani egy torpedót, eltalálta a romboló tatját, amely azonban úszóképes maradt. 
Az eset az Öböl bejárata előtt történt, rögtön bevontatták. A robbanás megölte a 
CSEPEL GDO-ját (Gesamtdetailoffizier = részlegfőnöktiszt, aZàciZ et parancsnok he
lyettese, vagy másként első tiszt) és a gépüzemfőnököt, továbbá 11 tengerészt. A hajót 
hamarosan kijavították és ismét szolgálatba állt.16 

1916. május 9-én a francia ARCHIMEDES búvárhajó a nemzetközi tengeri hadi
jogban előírt figyelmeztetés nélkül elsüllyesztette a Lesina-sziget és a szárazföld kö
zötti helyi személyforgalmat lebonyolító DUBROVNIK személygőzöst, közel egy 
esztendővel a korlátlan tengeralattjáró háború deklarálása előtt. A támadásnak 
számtalan polgári áldozata volt. Három nappal később ugyanez történt az ALBANIA 
személygőzössel. Ugyanerre a sorsra jutott 1917. január 14-én a ZAGREB személy
szállító, amely ezúttal már nem tudta kikerülni a torpedót. Az ALBANIÁ-n három, 
a ZAGREB-en 24 ember halt meg. Viszont a BIOKOVO kis gőzös 1917. június 1-én 
kimanőverezett két torpedót.17 

Nem tengeralattjáró, hanem az olaszok új típusú motoros naszádjainak (a MAS-ok-
nak) együttes akciója következtében süllyedt el 1916. június 5-én Durazzóban a 
LOCRUM, június 26-án pedig a SARAJEVO tehergőzös. A támadásokat a MAS 5 
és a MAS 7 hajtotta végre (MAS = Motoscafi Anti-Sommergibili, azaz tengeralatt
járó elleni motorcsónak). A két támadó MAS-t a közelben tartózkodó GALÍCIA 
felfegyverzett őrhajó — kikerülve két feléje indított torpedót — heves gépfegyver-
tűzzel árasztotta el már a lanszírozás előtt, riasztó rakétákat is lőtt fel, de a kifutó 
egységek nem érték utol a kereket oldó olasz gyorsnaszádokat. (Az ügyes és bátor 
GALICIÁ-nak Léva Károly tartalékos tengerészzászlós, polgári hajóskapitány volt a 
parancsnoka.) 

1916. június 15-én este a WILDFANG romboló négy hajóból álló szállítmányt kí
sért Anti variból San Giovanni di Medua felé. Közben a dulcignói jelzőállomás négy, 
a konvoj felé közeledő torpedóhajót jelentett, amelyek már a Bojana-torkolat közelé
ben jártak. A WILDFANG visszairányította a gőzösöket és hamarosan meglátott há
rom ellenséges torpedónaszádot, közvetlenül San Giovanni di Meduától északra. 
A WILDFANG erős ágyútűzzel visszavonulásra kényszerítette a torpedónaszádokat, 
amelyek délnyugati irányban távoztak. A torpedónaszádok természetesen viszonoz
ták a lövéseket, amelyek magasan ültek és a parton robbantak. Egyetlen lövedék 
érte el a WILDFANG-ot és szétrombolta az antennáját. E rövid tűzpárbaj alatt két 
MAS behatolt San Giovanni di Medua kikötőjébe, ahonnan azonban a partvédő üte
gek tüze mindkettőt elűzte, még mielőtt kilőhették volna torpedóikat. 

14 Uo. 315—310. o. 
15 Uo. 348. o. 
16 Uo. 433. o. 
17 Uo. 348. o. A ZAGREB elleni első sikerefclen támadás: 1916. február 28. 
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Október 8-án a 68 F (ex KRAKE) torpedónaszádot támadta meg három olasz rom
boló. A torpedónaszád fedélzetén nagy mennyiségű benzin és lőszer volt, ezért teljes 
sebességgel befutott a legközelebbi kikötőbe. Az üldözők 6000 méterre közelítették 
meg a torpedónaszádot, de lövéseik nem találtak. Ezután visszafordultak.18 

1916. június 6-án a 70 F (ex ECHSE) torpedónaszád, 9-én a DROMEDAR 65 ak
nával fedélzetén és a 13. számú torpedónaszád tért ki a feléje futó torpedó elől. 
Június 26-án a SLAVIJA segédcirkáló négy torpedót került ki, ugyanakkor vízi
bombákat is dobott a tengeralattjáróra, elűzve azt a felügyeletére bízott konvoj kö
zeléből. A tengeralattjárót tovább kereső 19. torpedónaszád ráakadt, de az nem volt 
ijedős és a torpedónaszádra is indított egy torpedót, igaz, sikertelenül. Július 4-én 
Fiume előtt a S. MAURO segédcirkálót és a NAZARIO gőzöst akarta egy búvár-
naszád megtorpedózni. A gőzöst nem találta el, a segédcirkáló hajócsavarját viszont 
igen, amely leszakadt, ám a torpedó nem robbant. A S. MAURO-t december 16-án 
is megtámadta egy búvárhajó, de mindhárom torpedót kikerülte, majd rárohanássaí 
elűzte az ellenséget. Hasonló történt 1917. április 20-án a CIRKVENICA segéd-
cirkálóval.19 

1916. július 14-én a 65 F (ex HYDRA) és a 66 F (ex SKORPION) torpedónaszá
dok vívtak nagy küzdelmet az olasz BALILLA tengeralattjáróval, amelyet végül is 
sikerült 23 óra 20 perckor torpedóval elsüllyeszteniük. A tengeralattjáró személy
zetéből senki sem maradt életben. 

1916. július 31-én a felderítők jelentették, hogy Galiola előtt az olasz GIACINTO 
PULLINO tengeralattjáró a zátonyon fekszik. A kifutó MAGNET, a 4. és 6. számú 
torpedónaszádok a helyszínre érkezve elfogták a tengeralattjáró csónakon menekülő 
személyzetét. Ekkor észlelték, hogy valaki magányosan evez a távolban, nyugat felé. 
Utána eredtek és kiderült, hogy az illető olasz nemzetiségű de osztrák állampolgár
ságú hajóskapitány, név szerint Nazario Sauro, aki a háború kitörése után átszökött 
az olaszokhoz és révkalauzként szolgált a Regia Marina kötelékében. Természetesen 
álnéven, (Nicolo Sambo), sorhajóhadnagyi rendfokozatban. A hadbíróság halálra 
ítélte és kivégezték. 

A zátonyra ült tengeralattjárót csak hosszú kínlódás után tudták elszabadítani. 
Polába vontatása közben, máig kiderítetlen okból elsüllyedt. Ezután a MAGNET, 
amely a torpedónaszádokkal a vontatmányt biztosította, Lussin felé indult. Lussin 
előtt észrevette, hogy torpedó közeledik feléje. A parancsnok hátramenetet vezé
nyelt, ám ekkor látta, hogy újabb torpedó siklik feléje. Mindkettőt tűz alá vették. 
Az egyik azonban elérte a hajó farát és felrobbant, éppen a hátsó löveg alatt. A robba
nás a löveget és vele Suchmann hajómestert — aki az utolsó pillanatig tüzelt — a víz
be hajította. A másik torpedót sikerült felrobbantani, mielőtt elérte volna a hajót. 
A súlyosan sérült MAGNET nem süllyedt el s a SATELLIT torpedóhajó Polába 
vontatta, ahol kijavították s ismét szolgálatba állt. A torpedótalálat következtében 
11-en meghaltak, heten pedig súlyosan megsebesültek. 

1916. augusztus 7-én az 50 E (ex KAIMAN) torpedónaszád a GIACINTO PUL
LINO süllyedési helyén tartózkodott, amikor egy búvárnaszád torpedót lanszírozott 
rá, de sikerült mind ezt, mind a következő kettőt is kikerülnie, s közben az 50 E is 
kilőtt egy torpedót, ugyancsak eredménytelenül. Az éber és gyorsan manőverező 
parancsnok galánthai Hild Gyula sorhajóhadnagy volt. 

1916. november 12-én a Poklip világítótorony közelében, a négy gőzösből álló 
konvojt kísérő MONFALCONE segédcirkáló egy búvárnaszádnak hat torpedóját 
kerülte ki, ami igazi bravúr volt. Parancsnoka, Velich Antal korvetthadnagy rendít
hetetlen hidegvérről és lé lek jelenlétről tett tanúbizonyságot. 

18 Uo. 422—423. o. 
19 üo . 435—436. o. 
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1917. február 21-ón a TRABANT Porer előtt tért ki egy torpedó elől. Március 
17-én a BALATON romboló ellen támadott egy búvárhajó Dulcigno és a Bojana-
torkolat között, eredménytelenül. Március 22-én a Planka-fok előtt a 15. számú ten
dernek kellett két torpedót kimanővereznie. 

1917. április 28-ról 29-re forduló éjszaka a konvojt biztosító TATRA rombolóra 
indított torpedót egy tengeralattjáró Dulcignótól délre, közvetlen közelről. A rombo
ló legnagyobb sebességével fordult feléje és rárohant, hogy eltapossa. Ugyanekkor 
tűz alatt tartotta a periszkópot, majd vízibombákat (mélységi bombákat) szórt arra 
a helyre, ahol az ellenség eltűnt, ám a tengeralattjárónak sikerült sértetlenül eltávoz
nia az összecsapás színhelyéről. A TATRA parancsnoka Ulbing Alajos korvettkapi
tány volt. 

1917. május 19-én a Planka-foknál a francia LE VERRIER tengeralattjáró indí
tott torpedót a KOMET-ra, eredménytelenül. Ugyancsak mellé lőtte torpedóját az 
a tengeralattjáró, amely május 22-én a BIOKOVO-t vette célba. Június 4-én a 
CIRKVENICA került ki két ellenséges torpedót. Az eset a CIRKVENICÁ-val 
másnap megismétlődött. 

1918. január 18-án a NOVI segédcirkáló, január 26-án pedig a WARASDINÈR 
romboló kerülte ki a feléje futó torpedókat, március 18-án pedig az USKOKE rom
bolót mentette meg a parancsnok, Zemplén Szilárd korvettkapitány lélekjelenléte. 

1917. április 25-én a CSEPEL kerülte ki az ellenséges tengeralattjáró torpedóit. 
1917. június 30-án Capocesto előtt egy tengeralattjáró torpedóval elsüllyesztette 

a VILA gőzöst. Személyzetéből a 35-ös (ex GEIER) torpedónaszád 16 embert meg
mentett, 17-en odavesztek. Egyébként a torpedónaszádot, mialatt mentette a hajó
törötteket, két ízben is megpróbálta az olasz F 7 tengeralattjáró megtorpedózni. 
A kifutó 12-es torpedónaszád és a K 172-es hidroplán azután elkergette. 

1917. július 14-én a XIV. számú gőzös, augusztus 7-én a JARDO partigőzös került 
ki két-két torpedót. Augusztus 23-án a MAGNET mellé lőtt egy tengeralattjáró egy 
torpedót. A MAGNET heves ellentámadással válaszolt.20 

A tengeralattjárók tevékenysége 
korlátlan búvárhajóháború kezdetéig 

1916. április 3-án, amikor az U 15 egy hetes cirkálóútjáról befutott az Öbölbe, 
két másik búvárhajó hagyta el gjenovici támaszpontját: az U 5 és az U 6. Feladatuk 
az volt, hogy részt vegyenek az Otrantói-szoros zárja ellen tervezett vállalkozásban, 
amelyet a NO VARA gyorscirkáló vezetett. Az U 5-nek Brindisi térségében, az U 6-
nak Saseno körül kellett a cirkálót biztosítania. A kíséret nélkül haladó NOVARA 
a parancs értelmében az Otranto—Saseno vonalon keresett halászhajókat, vagy 
más egységeket, de nem találkozott egyetlennel sem. Éjjel visszatért az öbölbe. 
A tengeralattjárók csak másnap, illetve az U 5 8-án érkezett haza.21 

Április 5-én az U 17 indult Itália keleti partvidékéhez. Bár kilőtte torpedóit egy 
vitorlást vontató gőzösre, eredménytelenül érkezett vissza Gjenovicba. 

Április 12-től 16-ig az U 6 cirkált Valona előtt, de egyszer sem került támadásra 
alkalmas helyzetbe. 

A rossz időjárás miatt csak április 24-én indult újabb tengeralattjáró bevetésre, 
az U 5, mégpedig az Otrantói-szoroshoz. Többször került nehéz helyzetbe, látta a 
hálót vonszoló gőzösöket, üldözték cirkálók, rombolók és torpedónaszádok, de végül 

20 Pawlik, Georg: Die Versenkung des ital. U-Bootes „EALILLA" durch SMTb 65 F und 66 F. Marine, Gestern-
Eeute, 1977. évf. 4. sz. 107—108. o., valamint a többi eseményre: Sokol: i. m. 434—438., 570—577. o. 

21 Aichelburg: i. m. 362. o. 
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sértetlenül tért vissza április 30-án támaszpontjára. Közben, április 28-án, kifutott 
az U 15. (Előzőleg — március 30-tól április 4-ig — Monopoli körül járőrözött.) 

Április 30-án, az Otrantói-szorosban nyolc, hálót vontató halászgőzös keresztezte 
az U 15 útját, de 45 méter mélyre merülve sikerült átjutnia a háló alatt. Május 1-én 
ért vissza az Öbölbe, ahol elvégezték rajta a karbantartást s új parancsnokot nevez
tek ki rá Rzemenovsky helyére: a budapesti születésű Fähndrich Frigyes sorhajó
hadnagyot. Az U 15 vele futott ki május 14-én, hogy Brindisi—Otranto közt zavarja 
a hajóforgalmat. Május 17-én torpedóval elsüllyesztette a 2238 BRT-s olasz STURA 
szállítógőzöst. Másnap visszament az Öbölbe. 

Május 12-én indult bevetésre az U 6. A parancs értelmében az Otrantói-szorosban 
kellett cirkálnia és tájékozódni a zárhelyzetről. 

Másnap, 1916. május 13-án az U 6 parancsnoka, Hugo von Falkhausen sorhajó
hadnagy, este 9 óra körül meglátott egy halászgőzöst. Feléje indult, ám kisvártatva 
újabb halászgőzöst észlelt, amely az előbbivel párhuzamosan haladt. Falkhausen 
őrhajónak vélte őket. Lemerült 30 méterre, hogy átcsússzon közöttük. Egy idő múlva 
periszkópmélységre emelkedtek s ekkor vették észre, hogy valamit vontatnak, ami 
világít. Felemelkedtek, hogy megszabaduljanak az áruló fénytől. Ekkor vették észre, 
hogy a tengeralattjárót teljesen befedi egy acélsodronyháló s annak a végén világít 
valami. Az történt, hogy a két halászgőzös közé volt kifeszítve a háló s nem mögöttük 
mint a többinél. A tengerészek hozzáfogtak, hogy levagdossák a naszádról a hálót, 
de néhány perc után hajó közeledett, kisvártatva még egy. Megkísérelték a le-
merülést, de az U 6 már nem mozdult s a két hajó — a DULCIE DORR Y és az 
EVENING STAR I I — tüzet nyitott. A parancsnok kinyittatta a Kingston-szele-
peket, a merülőtartályokat és a kilátástalanná váló helyzetben parancsot adott a 
tengeralattjáró elhagyására. Amikor a torony fölött összecsaptak a hullámok, a na
szád körül úszkáló legénység háromszoros ,,hurrá"-val búcsúzott az U 6-tól, amely 
elmerült a 800 méter mély vízben, az Otrantói-foktól keletre. A két halászgőzös 
— ezekről szakadt le a háló és fonódott a tengeralattjáróra — beszüntette a tüzelést 
s kimentette a három tisztet és a 17 főnyi legénységet. 

Az U 6 az első cs. és kir. tengeralattjáró, amely beleakadt az otrantói hálóba és 
emiatt veszett el. 

Az U 16 április 24—27. között Valona körül cirkált, majd május 4-től 10-ig az 
Otrantói-szorosban kerülgette a halászgőzösöket és rombolókat. Legközelebb május 
30-tól június 4-ig, majd június 12-től 20-ig járt az Otrantói-szoros tájékán. 

Az U 5 május 17-től 23-ig, majd június 6-tól barangolt az Otrantói-szoros közelé
ben. Június 8-án két torpedóval elsüllyesztette a 7929 BRT-s olasz PRINCIPE 
UMBERTO segédcirkálót, amely csapatokat vitt Valonából Olaszországba. A hajón 
pánik tört ki, következményeként 50 tiszt és kb. 1700 katona a tengerbe veszett. 
Másnap az U 5 — parancsnoka Friedrich Schlosser sorhajóhadnagy — nagy harcot 
vívott egy tengeralattjáróval, amelynek a torpedója eltalálta az U 5 egyik hajócsa
varját, leszakította a szárnyát, de nem robbant. Az ellenséges tengeralattjáróra, il
letve annak periszkópjára a fedélzeti ágyúból lőttek, mert nem tudtak lemerülni. 
Schlosser sorhajóhadnagy rádión kért segítséget ós légi fedezetet, mert az ellenséges 
periszkóp mindenütt a nyomában volt. A nyomban kifutó HUSZÁR romboló két 
óra leforgása alatt érkezett meg, hamarosan megjelentek a repülőgépek és öt torpe
dónaszád s a tengeralattjáró végre eltűnt, az U 5 szerencsésen befutott Gjenovicba. 

E néhány tengeralattjárón kívül csupán az U 17 és az U 4 állt szolgálatban 1916 
tavaszán. Áz U 17 a Jón-tengerre ment, az U 4 Albánia előtt őrködött, majd Polába 
vezényelték, ahol nagyjavításon esett át s kapott egy 7 cm-es, 26 kaliberhosszúságú 
ágyút.22 

22 Uo. 272., 295., 302., 348., 355. és 302. o. 
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Az Isonzo-front körül, az Adria északi szektorában az U 11 és az U 10 tevékeny
kedett. Ez utóbbi a háború végéig Polában, — azaz Brioniban — állomásozott, csak 
úgy, mint az U 1. Egyrészt iskolahajónak, másrészt őrhajónak alkalmazták őket. 
Ugyanezt a szerepet töltötte be a Triesztben — illetőleg a Trieszt alatti S. Sabba ki
kötőjében — állomásozó U 2 is.23 

1916. június 10—14 között az U 17 járt az Otrantói-szorosban, de az ORFEO tor
pedónaszádra kilőtt torpedója a hajó gerince alatt siklott el. 

Az U 15 Fähndrich sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt június 21-én hagyta el 
Gjenovicot, hogy az Otrantói-szorosban járőrözzön. Június 23-án reggel a Valona— 
Santa Maria di Leuca-fok között, az Otrantó-foktól 18 mérföldre keletre találkozott 
a 3500 BRT-s olasz CITTA Dl MESSINA segédcirkálóval, amelyet a FOURCHE 
francia romboló fedezett. A segédcirkálón tartózkodó 2800 olasz katonát az Albániá
ban állomásozó seregtestek megerősítésére szánták. Az U 15 torpedója a segédcirká
ló kazánházában robbant, a hajó néhány percen belül a víz martaléka lett. A romboló 
a mélybe merülő tengeralattjáróra több sorozat mélységbombát lőtt ki, eredmény
telenül.24 

Amikor, jó két óra múltán, úgy tűnt, hogy az ellenség eltávozott, az U 15 felemel
kedett. A FOURCHE romboló, amely kicsit távolabb a hajótörötteket mentette, 
tüstént észrevette a periszkópot és teljes gőzzel megindult feléje, hogy elgázolja. 
A torpedók azonban már előkészítve feküdtek a vetőcsövekben és pontosan 10 órakor 
a parancsnok megnyomta a torpedóvetést jelző gombot. A FOURCHE egyenesen 
beleszáguldott a torpedóba. Hatalmas robbanás, vízoszlop és gőzfelhő jelezte a talá
latot. Amikor jó negyed óra múltán az U 15 a felszínre emelkedett, a romboló helyén 
csak egy árva mentőcsónakot ringattak a hullámok. A vízen katonák százai kiáltoz
tak fuldokolva segítségért. A parancsnok utasította második tisztjét, Tóth István 
fregatthadnagyot, hogy dobjon minden mentőfelszerelést a hajótöröttek közé és még 
kis mentőcsónakjukat is leoldozták a fedélzetről és az olaszok közé bocsátották, majd 
megindultak haza. Még látták, hogy nagy iramban rohan a süllyedés helye felé egy 
CASQUE-osztályú romboló, amely leadott néhány sorozatot a merülőben levő ten
geralattjáróra, majd hozzáfogott a katonák kihalászásához. A két hajóról több mint 
2000-en vesztek a tengerbe.25 

1916. július 7-én futott ki az U 17 és Brindisi előtt foglalt lesállást, hogy fedezzen 
egy, az Otrantói-zár elleni akciót. Amikor innen július 10-én hazafelé indult, össze
találkozott az olasz IMPETUOSO rombolóval. A tengeralattjáró parancsnoka, Hu-
decek sorhajóhadnagy pontos torpedóvetéssel eltalálta a romboló kazánházát s az. 
IMPETUOSO a levegőbe repült. Személyzetének a felét sikerült csak megmentenie 
az INSIDIOSO-nak, mely elsüllyedt test vérhaj ójával együtt igyekezett Brin-
disibe.26 

Az U 16 bizonyos javítások után, augusztus 13-án indult bevetésre az Otrantói-
szorosba. Következő útján sem volt eredményes. Ezután dokkba került, majd 1916. 
október 11-én indult újabb bevetésre. Október 17-én, már az Albánia előtti vizeken, 
egy romboló által kísért gőzöst láttak meg. Hajnali 3 óra volt, a hold időnként kibújt 
a felhők mögül, ezért az U 16 a part felől indult támadásra. Menet közben úgy látta a 
parancsnok, hogy csak a romboló van a torpedóvetés szempontjából kedvező hely
zetben, ezért feléje fordult. A kilőtt torpedó az olasz NEMBO romboló irányába 
futott, de az U 16 parancsnoka, Orestes von Zopa sorhajóhadnagy kilőtte a második 
torpedót is. Ugyanekkor a NEMBO észrevette a periszkópot és tüzelve megindult 

23 Uo. 248—252.. 309—313., 323. o. 
24 Kertész K. Hébert: Hajók és hősök. É. n. Budapest, 101. o. 
25 Aichelburg: i. in. 348. o. és Sokol: i. m. 427. o. 
26 Sokol: i. m. 363. 1. 
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feléje. A tengeralattjáró nem tudott olyan gyorsan a mélybe merülni, hogy a NEMBO 
lövései már ne érjék el. Néhány lövedék eltalálta az IJ 16-ot, pontosan abban a pilla
natban, amikor az egyik torpedó is beleszaladt a rombolóba, s a levegőbe röpítette, 
így következett be a tengeri csatákban példa nélküli eset, hogy egy romboló és egy 
tengeralattjáró egyszerre kilőtt lövedékeikkel egymást süllyesztették el. Az U 16 
személyzetének még sikerült a tengeralattjárót elhagynia, mégis voltak halottak. 

A NEMBO olyan rövid idő alatt süllyedt el, hogy legénységéből negyvenen veszí
tették életüket. A BORMIDA csapatszállító gőzösön, amelyet a NEMBO kísért, 
pánik tört ki. Sokan a vízbe ugrottak s ennek következtében 80 katona fúlt a ten
gerbe.27 

Az U 4 augusztustól december végéig nyolcszor indult bevetésre, általában a Ta-
rantói-öböl környékére. Augusztus 14-én elsüllyesztette az olasz PONTE MARIA 
vitorlást, október 13-án az ugyancsak olasz, 2092 BRT-s M ARG ARETHA gőzöst. 
Az U 4 parancsnoka Rudolf Singule sorhajóhadnagy volt. 

Akciók egymás partvidéke ellen 

1916. május 27-én merész támadást hajtott végre Trieszt ellen az olasz 24 OS 
torpedónaszád : benyomult a város kikötőjébe és két torpedót lőtt ki az éjszakai sö
tétségben hajónak vélt mólóra. A torpedónaszádnak az a Sauro kapitány volta rév
kalauza, akit később, július 31-én — mint korábban leírtuk — elfogtak a GIACTNTO 
PULLINO tengeralattjáró személyzetével együtt. A 24 OS-t ezután a parti őrség 
géppuskatűzzel elűzte. 

Május 31-ről június l-re virradó éjszaka kifutott a Bocche di Cattaróból az ORJEN 
és a BALATON romboló, valamint a 81 T, a 79 T és a 77 T torpedónaszád, hogy az 
ötrantói-szorosban megtámadjon egy jelzett csapatszállítmányt. A csapatszállító 
hajókkal nem találkoztak, de Saseno magasságában négy, hálót vontató halász
gőzöst láttak. Az élen haladó ORJEN tüzet nyitott és az egyik gőzöst elsüllyesztette. 
A többiek erre elengedték a hálókat, eloltották lámpáikat és szétszóródtak, de előtte 
segélykérő jelzéseket adtak le. Az ORJEN-csoport erre visszafordult.28 

1916. június 22-én este a Sebenicóban állomásozó egységek közül az USKOKE 
és a STREITER romboló indult el az olasz partokhoz, hogy Giulianova katonai 
fontosságú objektumait rombolja szét. A két romboló hajnali derengésben ért a 
Tronto-torkolatnál fekvő ipartelephez és eredményesen lőtték a gyártelepet, a vasúti 
síneket és lángba borították az ott rostokoló vasúti szerelvényt, majd sértetlenül 
tértek vissza támaszpontjukra.29 

Az olasz partok ellen vez3tett következő rajtaütésre augusztus l-jén került sor. 
A Molfetta ellen tervezett támadásra az Öbölből kifutott a WILDFANG (parancs
noka hg. Liechtenstein korvettkapitány) és a WARASDINER (parancsnoka Po-
tocnik korvettkapitány). A két romboló augusztus 2-án reggel 5 órakor érkezett 
Molfetta elé és hatásosan lőtték a kikötőt, egy hangárt és egy ipartelepet. 38 perc 
után beszüntették a tüzet és haza indultak. Időközben kifutott az Öbölből az AS-
PERN cirkáló norwalli Kőnek Emil fregattkapitány parancsnoksága alatt. A 80 T 
és a 85 F torpedónaszádok kísérték. Feladatuk az volt, hogy biztosítsák a rombolók 
hazatérését. Miután a két csoport összetalálkozott, észak felől füstoszlopokat vettek 
észre. Ekkor teljes gőzzel az Öböl felé fordultak, nehogy az ellenség elvágja útjukat. 
Hamarosan úgy tűnt, hogy az ASPERN-csoportot bekerítik, hiszen az öreg cirkáló 

27 Uo. 356—358. o. 
28 Uo. 861., 407. o. 
29 Uo. 4C2. o. 
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— a ZENTA és a SZIGETVÁR testvérhajója — a közeledő ellenséges egységeknél 
«okkal kisebb sebességre volt csak képes. 

Először a GIUSEPPE ABBA romboló került harcérintkezésbe a WILDFANG -
gal és a WARASDINER-rel. Amikor a GIUSEPPE ABBA belekerült a cirkáló 
lőtávolába, az ASPERN is tüzet nyitott. Rövid időn át a két cs. és kir. romboló 
lövegei is elérték a GIUSEPPE ABBA-t, amely a cirkáló lövései elől kitért. Néhány 
perc múlva — 9 óra 26 perckor — a COMMANDANT BORY által vezetett francia 
rombolócsoport is belekerült az ASPERN lőtávolába s a 12 cm-es lövegek áttették 
tüzüket az ellenséges csoport vezérhajójára. Ugyanekkor a rombolók — a COM
MANDANT BORY-n kívül a BISSON, az ARDENTE és az IMPAVIDO - is lőni 
kezdtek. Néhány perc múlva az ellenség pozíciót változtatott, hogy a két rombolót 
leválasszák az ASPERN-ről. A távolság ekkor 6000 méter volt az ASPERN és a két 
romboló között. Ezt észrevéve az ASPERN visszafordult a rombolókért s azokkal 
együtt kísérelte meg az áttörést. Hamarosan párhuzamosan futott a két ellenséges 
csoport s így folytatták a tűzpárbajt. Ekkor már az ellenség túlereje a NINO BI-
XIO és a LIVERPOOL cirkálókkal növekedett.30 Erről az ütközetről az ASPERN 
egyik tisztje, a Baranya megyei Bikaion élő br. Puchner Károly a következőképpen 
ír visszaemlékezésében: „...1916. augusztus 2-án pár,könnyű egységünk az olasz 
partokat lőtte s visszatértükben őket kellett felvennünk, mert várható volt, hogy 
náluk sokkal erősebb egységek veszik őket üldözőbe. Ez meg is történt. Alig értünk 
visszatérő egységeink közelébe, tőlünk keletre, tehát a cattarói visszavonulási utun
kat elvágva feltűntek az ellenséges egységek. A most következő ütközetben Cagni 
olasz admirális vezénylete alatt két modern cirkáló és hat, szintén modern torpedó
romboló 54 komoly ágyúval állt szemben a mi elavult cirkálónkkal és két, hadászati 
szempontból alig számbavehető rombolóval és ugyanennyi torpedónaszáddal, ösz-
szesen 28 gyengébb ágyúval. Ennek dacára sikerült a bennünket Cattarótól elzáró 
ellenséges egységeket elriasztani...31" 

Az ütközetnek 10 óra 2 perckor lett vége, amikor az antant egységek tüzet szün
tettek és visszafordultak. Olasz források szerint azért, mert több súlyos találatot 
kaptak s a sérült, mozgásképtelenné vált hajókkal nem lehetett folytatni az üldözést. 

A WARASDINER és a két torpedónaszád nem kapott találatot. A WILDFANG 
antennáját elvitte egy lövedék s néhányan megsebesültek. Hogy az ASPERN-en 
mekkora volt a veszteség, azt adatok hiányában nem tudjuk. Megjegyezzük, hogy 
«bben az összecsapásban az antant részéről a két cirkálón kívül nyolc romboló vett 
részt. Ezt az akciót az U 4 és az U 17 biztosította. Az U 4 találkozott a NINO BI-
XIO-val, de torpedója célt tévesztett. • 

LTgyanemiek a napnak az estéjén súlyos veszteség érte az olasz flottát. A Tarantó 
előtti Mare Piccolón állomásozó LEONARDO DA VINCI csatahajó lőszerkamrájá
ban valószínűleg pokolgép robbant. A hajó a levegőbe repült. 21 tiszt és 182 tengerész 
vesztette életét.32 

1916. augusztus 10-én két olasz páncélos motorcsónak hatolt be Sistiana—Gri-
gnano között a parti vizekre s tűz alá vettek néhány partvédelmi létesítményt. 
Ugyanezen a napon olasz torpedónaszádok támadták Santa Croce védműveit. 

Augusztus 28-án este kifutott a Cattarói-öbölből a SANKT GEORG és a KAISER 
KARL VI páncélos cirkáló, a WILDFANG, a WARASDINER és a TURUL rombo
ló, valamint kísérőnaszádjaik: a 83 F, a 85 F, a 87 F és a 88 F. Külön csoportban kö
vették őket a NO VARA és a HELGOLAND gyorscirkálók a CSEPEL és a BALA
TON rombolók kíséretében. A flottaparancsnokságnak az volt a célja, hogy nagy-

30 Uo. 403—406. o. 
31 Puchner Károly báró, volt fregatt] iád nagy írásos visszaemlékezése a szerző tulajdonában. Puchner Károly 1985. 

november 10-én hunyt el a Baranya megvei Bikaion. 
32 Sokol: i. m. 409. o. 
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szabású tüntetést rendezzen az olasz partok előtt, s a kifejlődő harcban a lesben álló 
tengeralattjárók (U 4, U 11, U 15, U 16, U 17) elé csalja az ellenséget. 

A cs. és kir. egységek több mint négy órán át várakoztak a Gargano-fok előtt, de 
egyetlen ellenséges hajó sem jelentkezett. Végül is augusztus 29-én a vállalkozás pa
rancsnoka, Paul Fiedler altengernagy elrendelte a hazatérést.33 

November 1-ről 2-ra virradó éjszaka az olasz ZEFFIRO romboló a Fasana-csator-
nába vontatta a 9 PN torpedónaszádot és a MAS 20-ast, hogy megpróbálják felderí
teni a polai kikötő barikádjainak kapuit. A két naszád eljutott az aknamezők és tor
laszok széléig, ahol a zárnál őrszolgálatban álló MARS (öreg kazamatahajó, ex 
TEGETTHOFF) horgonyzott. A MAS 20 mindkét torpedóját rálőtte, s bár a hajót 
eltalálta, egyik sem robbant. Ezután a naszádok elhagyták a helyszínt és sértetlenül 
csatlakoztak a biztosító és rájuk várakozó rombolókhoz. A MARS másnap kihalászta 
a torpedókat, a barikádnál talált kis csónakot és mentőövet. 

1917. november 28-ának hajnalán indult ki legközelebb nagyobb hajócsoport 
Olaszország keleti partsávjának katonai célpontjai elleni támadásra. A TRIGLAV 
II., a RÉKA, a DINÁRA, a 78 T, a 79 T, a 86 F és a 90 F egy vasúti szerelvényt 
lőtt Senigallia alatt. A DUKLA, a STREITER, a HUSZÁR, a 82 F, a 87 F, a 89 F 
és a 95 F Porto Corsini és Rimini között támadott ellenséges parti célpontokat és 
néhány partvédő gőzöst. Mind a TRIGLAV II-csoport, mind a DUKLA-csoport 
többször kapott tüzet, sőt ez utóbbiakat négy repülőgép is bombázta. Visszatérőben 
Promontore előterében több ellenséges hajót láttak, ezért védelmükre kifutott elé
jük Polából az ADMIRAL SPAUN gyorscirkáló, mire az ellenség visszafordult. 

1917. december 7-én ismét két csoport futott ki akcióra. Az elsőt a TRIGLAV 
II. vezette s tagjai voltak a SCHARFSCHÜTZE, a HUSZÁR, a DINÁRA, a 87 F 
és a 78 T. A második csoport vezérhajója a TURUL volt, tagjai a STREITER, a 
RÉKA, a 82 T és a 95 F. A Pesaro—Senigallia közötti partsávot támadták, majd 
Fanónál egyesülve megindultak vissza. Üt közben elűztek egy léghajót és több re
pülőgépet. Közben parancsot kaptak, hogy forduljanak Ancona felé, s kutassák fel 
az eltűnt K 219-es repülőgépet. Menet közben egy tengeralattjáró megtorpedózta a 
DINARÁ-t, de a torpedó nem robbant. A vízirepülőgépet megtalálták. Személyzete 
átszállt a 87 F-re, amely vontába vette. A K 219 azonban a nagy hullámzásban fel
borult és elsüllyedt. 

1918. április 6-án a Cattarói-öbölből kifutó NOVARA, CSEPEL, TÁTRA, és 
ORJEN a Garganó-fok előtti vizeken járőrözött, majd Polába hajózott a csoport. 

1918. május 7-én a TURUL, a HUSZÁR, a RÉKA és a PANDÚR először Lissáig 
futott, onnan Silvi felé fordult. I t t — május 8-ról 9-re virradó éjszaka — a HUSZÁR 
2000 méterre megközelítette a partot, míg a másik három romboló a tenger felől 
biztosított, s csónakot lebocsátva, partra tett egy robbantókülönítményt Weimann 
Pál fregatthadnagy parancsnoksága alatt. A cél a robbantáson kívül az volt, hogy 
megállapítsák, mennyire őrzik az olaszok a partot. Az olaszok azonban jól őrizték s 
észrevették a partraszálló különítményt. Kérdésükre, hogy kicsodák, a fregatthad
nagy azt válaszolta, hogy halászok, mire az olasz őrség azonnal lőtt. A tengerészek 
viszonozták a tüzet, s visszavonultak. Közben azonban a HUSZÁR megfigyelhette, 
miként riadóztatják az olaszok a parti őrségeket. 

Ehhez hasonló kísérletet hajtott végre 1918. április 5-ről 6-ra virradó éjszaka egy 
61 főből álló különítmény Anconánál. Az volt a cél, hogy behatolnak a kikötőbe és 
ellopnak egy kiszemelt MAS-t. A tengerészeket azonban két szolgálatot teljesítő 
pénzügyőr felismerte és tűzharcot folytatott a különítménnyel az olasz csendőr-

33 üo . 407. o. 
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járőr megérkezéséig. A két bátor pénzügyőr — Carlo Grassi és Giuseppe Maganuco — 
emléktáblája ma is ott áll, ahol a cs. és kir. tengerészkülönítményt feltartóztatták. 

A cs. és kir. partraszálló tengerészkülönítmény parancsnoka egyébként Veith Jó
zsef tartalékos sorhajóhadnagy volt s öt tengerészkadét vezette a 11—11 főből álló 
rajokat.34 

A hajóállomány és a repülőgéppark gyarapodása 
1917 végéig 

Űj tengeralattjárók 
1915 tavaszán még az a nézet uralkodott az osztrák—magyar haditengerészet 

körében, hogy a tengeralattjáróikat csak az Adrián fogják bevetni. Ezért — Thierry 
fregattkapitánynak, a tengeralattjáró flottilla parancsnokának szorgalmazására — 
a cs. és kir. flottaparancsnokság úgy döntött, hogy a további tengeralattjárókat hazai 
gyárakban építteti, mégpedig a Whitehead Műveknél visszamaradt HAVMA1MDEN-
típus tervei alapján (a Whitehead a háború előtt Dánia részére épített tengeralatt
járókat, ezek közül az első kapta a HAVMANDEN nevet). 

Közben, 1915. február 28-án Robert Whitehead megalakította a „Magyar Tenger
alattjáróépítő Részvénytársaság"-ot (Ungarische Unterseebootsbau AG = UBAG), 
amelynek elnöke az a gróf Hoyos Edgár, aki egyúttal a Whitehead-Művek igazgatója 
és társtulajdonosa volt. A tervezett tíz új tengeralattjárót Whitehead ezzel a rész
vénytársasággal kívánta megépíttetni, természetesen a saját gyárában. A tenger
alattjárókhoz szükséges alkatrészeket, berendezéseket a Magyar Tengeralattjáró
építő Rt. magyar vállalatnál, a Danubiusnál szándékozta megrendelni. Ebbe azon
ban az osztrák érdekeltségű cégek nem egyeztek bele, kincstári megrendelésről lévén 
szó, hosszas vita keletkezett, hogy ki szállítson a cs. és kir. flotta részére. Kompro
misszum született, amely szerint a Stabilimento Tecnico és a polai Arzenál szállítja 
a tengeralattjáróhoz szükséges fődarabokat, s a Whitehead-gyár állítja össze s bo
csátja vízre őket. Ezzel szemben a Danubius építhet önállóan további négy nagy 
tengeralattjárót. 

Míg folyt a huzavona, Haus tengernagy végül a HAVMANDEN-típusból mind
össze négy egység megépítését engedélyezte, mégpedig abból a pénzből, amely költ
ségvetésileg a haditengerészet rendelkezésére állt, vagyis ami megmaradt abból, 
amiből a Németországban megrendelt, de a németek által lefoglalt öt egységet kellett 
volna kifizetni. Ezt a négyet azután 1915 őszén kezdték el építeni. A 20., 21., 22. és 
23. számot kapták. Az U 20-at 1916. szeptember 18-án, az U 21-et 1916. augusztus 
15-én, az U 22-t 1917. január 27-én ós az U 23-at 1917. január 5-én bocsátották vízre. 
Szolgálatba állításuk időpontja ebben a sorrendben: 1917. október 20., augusztus 
15., november 23. és szeptember 1. 

Ez a négy tengeralattjáró volt talán a legszerencsétlenebb sorsú egység a cs. és 
kir. tengeralattjáró flottillában, sőt az egész hajóhadban. A hadműveletekbe sem si
került nagyon beleszólniuk. 

Az U 20 1916. októberében kezdte próbajáratait lovag Bezárd Kelemen sorhajó
hadnagy parancsnoksága alatt. Többször visszakerült javításra, majd 1917. már
cius 15-i próbaútján összeütközött az ADMIRAL SPAUN gyorscirkálóval. Ezt kö
vetően olyan hosszú ideig javították, hogy végül csak 1917. október 20-án állhatott 
szolgálatba. De még ezután is kétszer került vissza a dokkba. Első akciójára csak 
1918. március 6-án indult el, Ludwig Müller sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. 

34 Uo. 363., 410., 490—499. o. 
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Az U 20-at 1918. július 4-én, 22 óra 43 perckor az olasz F 12 tengeralattjáró meg
torpedózta és a naszád teljes személyzetével elsüllyedt. Az U 20 éppen a felszínen 
tartózkodott s telepeit töltötte fel. Az őrszemek nem vették észre az ellenség perisz-
kópját. Túlélő nem maradt. Személyzetéből ketten biztosan magyarok voltak: Pa
jor Gerő negyedmester és Tomay Rudolf hajómester. 

Az U 21 próbamerüléseinél megállapítottak, hogy nagyon lassan merül, ezért új
ból munkába vették. Amikor 1917. augusztus 15-én szolgálatba helyezték, hamarosan 
a földpadkára futott s visszakerült a dokkba, ahonnan szeptember 29-én indult 
leendő támaszpontjára, Bocche di Cattaróba. Első útján (parancsnoka báró Hugo 
von Seyffertitz sorhajóhadnagy) az albán vizeket kereste fel. Másodszor, október 
15-én a Jón-tengert járta, ahonnan ismét a szerelőműhelybe vitték. 1918. június 1-én 
futott ki ismét, részt vett egy gyakorlaton, azután a Bocchéba hajózott, ahonnan 
már csak egyszer futott ki, Anti variba, onnan San Giovanni di Medua elé. Ott eltört 
a dugattyúja. Pólába vontatták, ahol augusztus 28-án Csicsery László sorhajóhad
nagy vette át a parancsnokságát, de bevetésre már többé nem került. 

Az U 22 sem szólt bele a háború menetébe. Életútja már szolgálatba állítása előtt 
balszerencsésen indult. 1917. júniusában, csaknem készen, 9-ről 10-re virradóan, 
napjainkig sem tisztázott körülmények között, felderítetlen okból, a fiumei gyári 
kikötőben elsüllyedt. Végül is november 23-i szolgálatba állítása után, december 
5-én indult első bevetésére Holub József sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. Az 
összeomlás Bocchében érte. • 

A HAVMANDEN-naszádok közül az U 23 életútja volt a legrövidebb. Bár már 
1917. szeptember l-jén szolgálatba állt, első bevetésére csak november 28-án indult. 
Addig javítgatták. November 28-tól december 3-ig cirkált Rimini—Ancona térségé
ben (parancsnoka Bezárd Kelemen sorhajóhadnagy). December 23-án áthelyezték a 
Bocchéba. Következő útjára 1918. február 20-án futott ki, hog37 az Otrantói-szoros-
ban zavarja az ellenséges hajóforgalmat. 

1918. február 21-én összetalálkozott az olasz MEMFI gőzössel, amelynek kísérői 
közül az AIRONE torpedónaszád mélységi bombákkal elsüllyesztette. Túlélő nem 
maradt. 

1915. augusztus 25—26-án megállapodás jött létre a brémai Weser Művek és a 
cs. és kir. haditengerészet között, amelynek értelmében megvásárolták a német hajó
gyártól a B II-típusú tengeralattjárók licencét azzal, hogy a Monarchiában több he
lyen is építhetnek e tervek alapján tengeralattjárókat. Ehhez a német birodalmi 
Tengerészeti Hivatal előzetesen hozzájárult. 

Az első rajzok 1915 szeptemberében érkeztek meg Brémából, de a búvárnaszádok 
építését mégsem lehetett azonnal elkezdeni, mert a trieszti Cantiere Navale és a 
fiumei Danubius egyaránt magának követelte a naszádok megépítésének jogát. 
Végül a Danubius négy, az osztrák cég két tengeralattjáró megépítésére kapott meg
bízást. Ehhez az osztrák és a magyar miniszterelnök is hozzájárult. A megvalósítási 
szerződést 1915. október 12-én írták alá a Cantiere Navalé-val és másnap a Danubius
szal. Az osztrák cég tengeralattjáróként 2 210 000 koronát, a magyar cég egységen
ként 2 090 000 koronát kapott. A megállapodás értelmében az osztrák vállalat 1916 
júniusában, a magyar cég 1916 júliusában szállította volna az első búvárhajót, a töb
bit egy-egy hónappal később. A cégek azonban az anyagellátás zavarai miatt a határ
időket nem tudták betartani. 

1915. december 20-án kapták meg az épülő tengeralattjárók a számukat. A 27-es 
és 28-as számúakat a Cantiere Navale, a 29-es, 30-as, 31-es és 32-es számúakat a 
Ganz-Danubius építette. A B I-típussal szemben ezek két motorral, két hajócsavarral 
épültek. 

— 58 — 



A Gantière Navale azonban nem tudta a saját telepén elkezdeni a tengeralattjá
rók építését, mert egyszerűen nem volt hozzá hely. Egyéb megrendelései voltak s 
ezek a kapacitását kimerítették. Hogy a neki kiosztott két búvárnaszádot is osztrák 
érdekeltségű gyár építse, megbízta vele a DGT óbudai hajógyárát, ahonnan az elké
szült tengeralattjárókat darabokban, vasúton szállították a tengerpartra, s ott sze
relték össze. így végeredményben mind a hat Magyarországon készült. 

A hat tengeralattjáró elkészítésének üteme 

vízrebocsátás szolgálatba állítás 

17 27 1916. október 19. 1917. február 24. 
U 28 1917. január 8. 1917. május 26. 
U 29 1916. október 21. 1917. január 21. 
U 30 1916. december 27. 1917. február 17. 
U 31 1917. március 20. 1917. április 24. 
U 32 1917. május 11. 1917. június 29. 

Amikor az U 12 Velence előtt elsüllyedt, az Osztrák Flottaegyesület új tengeralatt
járó építésére gyűjtést kezdett. Ezen a befolyt 2 210 000 koronán rendelték meg a 
következő B I I típusú búvárnaszádot a Cantiere Navalé-nál, amelyet ugyancsak 
az óbudai DGT hajógyár épített, s később a 40-es számot kapta. 1917. április 21-én 
bocsátották vízre és augusztus 4-én állították szolgálatba. 

Az elsüllyedt U 6 pótlására megrendelt tengeralattjárót, amely a 41-es számot kap
ta, szintén az óbudai hajógyár építette, s majdnem 1 méterrel lett hosszabb, mint 
B II típusú testvérhajói (nagyobb motorokat kapott, ezért kellett megnövelni a 
testet). Az U 41-et 1917. november 11-én bocsátották vízre, s 1918. február 19-én 
állt szolgálatba. Mindkettőt vasúton szállították Polába, ahol az Arzenálban állítot
ták őket össze. Az U 41 volt az utolsó tengeralattjáró, amelyet a Monarchiában épí
tettek és bocsátottak vízre. 

1917. július 30-án még két búvárnaszáddal gyarapodott az állomány. Ugyanis 
Németországtól átvették az 1916 óta az Adrián és a Földközi-tengeren harcoló B II-
típusú UB 43 és UB 47 jelű egységeket összesen 7 500 000 koronáért és U 43, illetve 
U 47 jelöléssel álltak ezen a napon cs. és kir. szolgálatba. Méreteik megegyeztek az 
előzőekével (az U 27—40-esekóvei). 

A cs. és kir. haditengerészet tulajdonában tehát összesen 27 tengeralattjáró szol
gált hosszabb-rövidebb ideig. 

Az U B II-típusú egységek már alkalmasak voltak arra, hogy bekapcsolódjanak a 
Földközi-tenger térségében a kereskedelmi hajók elleni háborúba s e búvárnaszádok 
harcbavetésétől számítjuk a Monarchia részvételét a korlátlan tengeralattjáró-hábo
rúban, bár a régebbiek közül az U 14 (ex CURIE) és az U 4 is kijárt az Otrantói-
szoroson túli vizekre. 

Üj torpedónaszádok 
Az új típusú, névlegesen 250 tonnás, I. osztályú torpedónaszádok közül a tervbe 

vett 27 egységből 1916. február 6-ig 13 egységet állítottak szolgálatba (74 T—81 T, 
83 F, 85 F, 87 F—89 F). A további fennmaradó 14 egységből hármat a Cantiere 
Navale monfalconei gyáregysége épített s ezeket a szám utáni M betűvel jelezték 
(M = Monfalcone). A 98 M 1915. augusztus 19-én, a 99 M 1915. október 29-én és a 
100 M jelű torpedónaszádok 1916. március 15-én tartották próba járataikat és álltak 
ugyanekkor szolgálatba. 

A Ganz és Tsa. Danubiusnál épülő többi torpedónaszádja szolgálatba helyezésének 
dátumai a következők: 82 F — 1916. augusztus 30., 84 F — 1916. október 18., 
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86 F — 1916. május 10., 90 F — 1916. június 24., 91 F — 1916. június 28., 92 F 
— 1916. március 3., 93 F — 1916. április 4., 94 F — 1916. május 26., 95 F — 1916. 
szeptember 19., 96 F — 1916. november 10. és 97 F — 1916. december 9. 

1917. június 10-én az építési helyre utaló betűjelet eltörölték. 

Űj rombolók 
1916-ban a Ganz-Danubius hat újabb romboló építésére kötött szerződést, ame

lyek a TATRA-osztály némileg javított változatai voltak. Az 1915 végén elpusztult 
LIKA és TRIGLAV emlékére az első kettő ugyancsak a LIKA II. és TRIGLAV II. 
nevet kapta. A LIKA Il-t 1917. május 8-án, a TRIGLAV Il-t 1917. február 24-én bo
csátották vízre, s szeptember 6-án álltak szolgálatba. A következő két egység a 
DUKLA és az UZSOK nevet kapta s ugyancsak 1917-ben, az év végén helyezték 
őket szolgálatba. Az 1917. szeptember 28-án vízre bocsátott UZSOK volt a Ganz-
Danubius utolsó befejezett rombolója. A sorozat utolsó két tagja, a LOVCEN és a 
HONVÉD a háború végéig már nem készült el. 

Űj repülőgépek 
A következő gépeket állította a haditengerészet szolgálatba 1916—1917-ben: 
„L" (Lohner) vízirepülőgép 63 darab (L 81—L 143). 
,,G" (Grossflugboote) bombázógép 9 darab (G 2—G 9, G 12). 
„K" (Kampfflugboote) harci gép, 121 darab (K 148—167, 168—232, 300, 3 0 2 -

316, 320, 365—386, 424-430). 
„A" (Abwehrflugboote) vadászgép, 78 darab (A 1—A 77, L 16). 
, , J" (Jagdflugzeuge (vadászgép, 11 darab (J 1—J 11). 
,,R" (Rekognoszierungsflugzeuge) felderítő gép, 4 darab (R 301—R 302, R 1—R 2). 
,,T" (Torpedoflugzeug) torpedóvető gép, 1 darab (T 1). 
,,S" (Schulflugboote) iskolagép, 26 darab. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a különböző rendeltetésű vízi repülőgépekből 
és néhány szárazföldről is indítható repülőgépből igen tekintélyes légierőt épített ki 
magának a cs. és kir. haditengerészet.35 

Az Otrantói-szoros kérdése 

1915 tavaszáig a német tengeralattjárók elsősorban Nagy-Britannia körül tevé
kenykedtek. 1915. február 18-án azonban a brit és francia hajók megkezdték a Dar
danellák ostromát. Ez arra késztette a császári német hadvezetőséget, hogy kísér
letképpen irányítson néhány nagyobb tengeralattjárót a Földközi-tengerre, illetve 
Polában — a cs. és kir. haditengerészet parancsnokának hozzájárulásával — össze
szereltessen néhány, darabokban, vasúton odaszállított kisebb tengeralattjárót. 

A német tengeralattjárók beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A hadihajók 
után eredményesen támadták a csapatszállító- és kereskedelmi hajókat. Az Angliába 
és Franciaországba tartó szállítógőzösök tekintélyes része ugyanis a Szuezi-csatornán 
át ért a Földközi-tengerre, ahonnan a Gibraltári-szoroson keresztül folytatták útju
kat az anyaország kikötőibe. A németek 1916 tavaszán búvárhajótevékenységük 
súlypontját áthelyezték a Földközi-tengerre. 

A német búvárnaszádok, mert hazai támaszpontjuk elérhetetlen messzeségben 
volt a Földközi-tengertől, először Polában, később a Cattarói-öbölben rendezték be 

35 A tengeralattjárókra: Aichelburg: i. m. 366—441. o. ; a torpedónaszádokra: Bilzer, Franz F.: Die Torpedoboote 
der k. u. k. Kriegsmarine von 1875—1918. Graz, 1984. 117—124. o.; a rombolókra: Oogg, Karl: Österreichs Kriegs
marine 1848—1918. Salzburg/Stuttgart, 1974. 37. és 70. o.; a repülőállományra: Schupila: i. m. 85—98. o. 
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bázisukat, saját javítóműhellyel, anyagutánpótlási hálózattal stb. Ezek a tenger
alattjárók Olaszország hadiüzenetéig — a cs. és kir. haditengerészet parancsnokának 
hozzájárulásával — cs. és kir. hadilobogót viseltek (Olaszország csak 1916. augusztus 
28-án üzent hadat Németországnak). 

A tengeralattjárók az Adriáról az Otrantói-szoroson át jutottak a Földközi-ten
gerre, ahol egyre nagyobb pusztítást vittek végbe az antant kereskedelmi hajópark
jában. Például 1916. augusztusában az U 35 egymaga, egyetlen útján 25 vitorlást 
és 29 gőzhajót süllyesztett el 91 000 BRT űrtartalommal. 

Az antant számára az egyetlen járható útnak az látszott, ha lezárja az Otrantói-
szorost. 

A francia haditengerészeti vezetés ezért már 1915 nyarán, a Csatornán alkalmazott 
brit példára, elhatározta, hogy preventív jelleggel felfegyverzett halászhajók ellen
őrzése alá helyezi az Otrantói-szorost. Ez még nem a német búvárhajók, hanem a cs. 
és kir. hajóhad ellen irányult. Az antant háborús munkamegosztásában ugyanis 
Franciaországnak kellett megoltalmaznia a Földközi-tengert a Központi Hatalmak 
hadihajóival szemben. Mivel Franciaország körül már tevékenykedett 60 francia 
halászhajó, többet pedig nem tudtak összeszedni, Norvégiától, Spanyolországtól 
és az Egyesült Államoktól vásároltak annyit, amennyit lehetett. 1915 szeptemberé
ben már 69, 80—100 tonna vízkiszorítású kis gőzös kezdte meg szolgálatát a szoros
ban. Mindegyik közel 1000 méter hosszú halászhálót vonszolt, remélve, hogy majd 
csak belegabalyodik egy elő vigyázatlan tengeralattjáró. A hálók 20 méter mélyen 
feküdtek és érintőaknákkal voltak megtűzdelve. Hat hajóegységből állt egy csoport. 
Minden csoportnak brit tengerésztiszt volt a parancsnoka, mert a hajókat végül is 
Nagy-Britannia fizette ki. Az egyre szaporodó hajókat egy cirkáló, négy romboló és 
több repülőgép oltalmazta. 

A német búvárhajók azonban átjutottak ezen a záron, sőt az antant hajótér
vesztesége az év végére megnőtt. Ezért az antant haditengerészeti parancsnokságai 
1915. november 26—december 4. között értekezletet tartottak Párizsban a Földközi
tengeri szállítási vonalak biztosításáról. Ennek eredményeként a Földközi-tengert 
18 felügyeleti zónára osztották, amelyen a három állam cirkálóinak kellett őrködniük. 
Olaszországnak az Adria, a Jón-tenger és a Líbia előtti tengerrész jutott. Ez a véde
kezési mód kevés sikerrel járt. Ezért 1916. március 2—9. között újabb értekezletet 
tartottak. E Máltán rendezett konferencián megállapították, hogy a tengeralattjáró
veszély nagyobb, mint volt. Megerősítették a párizsi határozatokat és kijelölték a 
kereskedelmi hajók kötelező útvonalát. Itt , Máltán merült föl először komoly formá
ban az Otrantói-szoros lezárása. Mindenek előtt szaporították a felfegyverzett halász
gőzösöket a szorosban és oda vezényeltek egy brit őrnaszádesoportot. Ugyanekkor 
hoztak határozatot minden kereskedelmi hajó felfegyverzésére. 

Amikor ez sem hozott eredményt, az 1916 őszén Tarantóban tartott újabb konfe
rencián visszatértek az Otrantói-szoros lezárásának kérdéséhez. Előírták, hogy a ha
lászgőzösök 15 mérföld szélességben rendszeresen fésüljék át a szorost az olasz „csiz
ma" sarkától az albán partig. E vonaltól északra 22 halászhajóból és 18 olasz torpe
dónaszádból álló erő, a vonaltól délre pedig hasonló francia erő őrködött. Mindehhez 
járult a Brindisiből, Valonából és Otrantóból felszálló olasz és a Korfuról startoló 
francia repülők tevékenysége, állandó rádióösszeköttetéssel tökéletesítve az elhárítást. 

Az 1917. január 23—24-i londoni értekezlet után az otrantói tengerzár parancs
nokságát a brit Heneage tengernagy vette át. Ennek ellenére a tengeralattjárók által 
okozott veszteségek a Földközi-tengeren még tovább növekedtek. 

1917. április 28-án újabb értekezletet tartottak Korfuban az ott horgonyzó COUR
BET csatahajó fedélzeten. Elhatározták, hogy a zárrendszert 80 mérföld szélesre 
növelik úgy, hogy a kelet —nyugati irányban vontatott hálók vonalától északra és délre 
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még több torpedónaszádot és rombolót állítanak be őrszolgálatra. Az értekezlet után 
hozzáfogtak egy 66 km hosszú, egyenként 2200 méteres, 50 méter mélyre nyúló, 
szilárd hálórendszer kiépítéséhez, amely az Otrantói-fok előtti aknazártól Fano-szi-
getig nyújtózott volna. Az acélsodrony hálót több mint 400 bója és 100 horgony 
rögzítette úgy, hogy a háló felső pereme 10 méterrel került a víztükör alá. Brindisi 
magasságában 8—10 romboló, a Saseno-sziget körül pedig ugyanennyi naszád látta 
el az őrszolgálatot. Két hajó megfigyelő léggömböt vonszolva cirkált. Délen ugyan
csak két léggömb és számtalan tengeralattjáróvadász vigyázott. 

A német — és 1917 februárjától a cs. és kir. — búvárhajók azonban még így is ki
jutottak és vissza vergődtek, igaz, hallatlan idegfeszültség és izgalmak, halálos vesze
delmek árán. 

Közben, 1917. május 15-én, a gyorscirkálók rajtaütése csaknem teljesen széttépte 
a már félig-meddig elkészült zárrendszert. Ezért, 1917. július 24—26 között, Párizs
ban megint összeültek a szakemberek, ezúttal már egy amerikai tengernagy is részt 
vett a tárgyaláson, hogy véglegesen rendezzék a Szuez—Gibraltár között járó hajók 
biztonságát. Mindenek előtt a hálókat vontató hajókat kellett jobban őrizni, mert az 
említett, május 15-i, Horthy Miklós sorhajókapitány vezette támadás nyilvánvalóvá 
tette, hogy a zárnak ez a legsebezhetőbb pontja. 

1917. szeptember 4—5 ismét Londonban, majd 7-étől 9-éig Brindisiben tanács
koztak. Ennek eredményeként október 28—november 18. között megépítették az 
angol rendszerű zár első szakaszát. Amikor azonban két hét múlva a bizottság ellen
őrizte, megállapította, hogy e rövid idő alatt a viharos tenger a hálót leszaggatta 
tartóbójáiról és teljesen tönkretette. 

Az 1918. február 8—9-én ebben a tárgyban Rómában tartott konferencián meg
sürgették a zár kijavítását és kiépítését. Február végére elkészült egy 14 km hosszú 
hálótorlasz Fano—Szamothrake—Korfu között. Maga a nagy hálótorlasz a szoros
ban folyamatosan épült 1918. szeptember 30-ig. Az 1918. szeptember 13—14-i pá
rizsi értekezlet felállított egy Szövetséges Tengerészeti Tanácsot, mely előírta, hogy 
a hálók legkevesebb 65 méter mélyen nyúljanak a vízbe (a búvárhajók ekkor már 
jóval 50 méter alá merültek). 

A háború utolsó esztendejében az Otrantói-szoros védelmére a következő antant 
erők álltak rendelkezésre : 40 brit romboló, közülük 6 Ausztráliából, 76 löveggel fel
fegyverzett halászgőzös, 36 brit tengeralattjáróvadász-gyorsnaszád, amelyekhez 
1918-ban egy amerikai tengeralattjáró-vadász flottilla csatlakozott, 20 búvárnaszád 
és az olasz, francia és brit tengerészeti repülők. E hatalmas erő ellenére a záron 
kevés búvárhajó akadt fönn, pedig pl. olasz értesülések szerint 1918. áprilisában 22, 
májusban 29, júniusban 35, júliusban 40, augusztusban 37 és szeptemberben 47 ten
geralattjáró áthaladását észlelték, tehát támadták is azokat. (A Polában és Cattaró-
ban állomásozó német tengeralattjárók száma a háború utolsó két évében általában 
30 -32 körül volt.)36 

Ezért vált az Otrantói-szoros kérdése a Központi Hatalmak számára is elsőren
dűvé. Ezen túlmenően, a szoros 1916 közepétől a cs. és kir. haditengerészet működé
sét is meghatározta, egyre fokozódó mértékben. Különös élességgel jelentkezett ez 
1917. február 1-től, vagyis a korlátlan bú vár hajóharc proklamálása után, mert ettől 
kezdve az új UB I I típusú cs. és kir. tengeralattjárók is részt vettek a Földközi
tenger térségében folyó háborúban. Ezek közül először, 1917. január 25-én, a cs. és 
kir. U 29 indult távoli vizekre, február 26-án követte az U 30, majd sorban a többi. 
Megjegyezendő, hogy időnként egyik-másik régi tengeralattjáró is elhagyta az Adriát, 
legtöbbször az U 4, de ezek, kis hatótávolságuk miatt, általában a Jón-tengeren 
vagy a Tarantói-öbölben cirkáltak. 

36 Sokol: i. m. 353—359. o. 

— 62 — 



Térjünk azonban vissza az otrantói zár elleni, az előzőekben említett táma
dásokhoz! 1916. július 3-án este a HELGOLAND vezetésével kifutott az. 
ORJEN, a TATRA és a BALATON, valamint a 83 F, a 85 F és a 87 F. Láttak három 
ellenséges rombolót, utánuk eredtek, de azok gyorsabbak voltak és eltűntek. A cso
port másnap eredmény nélkül tért vissza az Öbölbe. 

Néhány nappal később, július 8-án este az Otrantói-szorosba indult a NOV ARA 
gyorscirkáló. A NO VAR A hajnalra ért a szorosba. Az ott talált négy halászgőzös 
parancsnokait felszólította, hogy hagyják el hajóikat, mert elsüllyeszti őket. A gőzö
sök azonban tüzet nyitottak, mire a NOVARA is harcba lépett. Az első, CLAVIS 
nevű gőzöst már a második sorozat eltalálta s lángba borította. Ezután a többit vette tűz 
alá a NOVARA. Az egyik lövedék az ASTRUM SPEI kazánházában robbant és ha
marosan elsüllyedt ez is. A másik kettő segítségért rádiózott és menekült. A NOVARA 
ezután kihalászta a túlélőket — kilenc embert — majd haza indult. A két elmenekült 
gőzös — a FREGATE BIRD és a BEN BUT — is megsérült. A négy gőzösön összesen 
tízen haltak meg, a sebesültek száma nyolc volt. 

Miután a NOVARA visszafelé tartott (július 9.), délről egy QUARTO osztályú 
cirkáló és az IRREQUIETO, valamint az IMPETUOSO rombolók jelentek meg és 
sebesen közeledtek. A NOVARA teljes gőzzel igyekezett északnak, hogy a Brindisi-
ből kifutó egységek ne vágják el az útját. Közben Valonából is kiindult két romboló, 
így Horthy sorhajókapitány gyorscirkálójával csaknem harapófogóba került. A Kuni-
borból felszálló négy tengerészeti repülőgép többször rárepült az olasz hajókra és 
bombázta azokat, így a NOVARA — talán ennek köszönhetően is — egérutat nyert 
és sértetlenül ért vissza támaszpontjára.37 Az időközben kifutásra előkészített 
SANKT GEORG és KAISER KARL VI beavatkozására már nem volt szükség. 

A szeptember 26-án, az Otrantói-szoroshoz kifutott HUSZÁR, TURUL, WARAS-
DINER és WILDFANG rombolók ellenséges hajókra nem akadván, szeptember 
27-én visszatértek kikötőjükbe. Ugyanígy járt október 4—5-én a 87 F, a 99 M és a 
100 M torpedónaszád is.38 

Az otrantói tengerzár elleni újabb támadásra azért került sor, hogy megkönnyítsék 
az U 52 és az U 38 német tengeralattjárók visszatérését a Földközi-tengerről. 

Az akcióra kifutó rombolók a SCHARFSCHÜTZE vezetésével — parancsnoka 
Bogumil Nowotny korvettkapitány — 1916. december 22-én dél körül hagyták el 
cattarói horgonyzóhelyüket. A csoport a DINÁRA — parancsnoka visti Sándor 
Virgil korvettkapitány —, a RÉKA — parancsnoka lovag Milán von Millenkovich 
korvettkapitány és a VELEBIŤ — parancsnoka Method Koch korvettkapitány — 
rombolókból állt. 

Kevéssel 18 óra előtt áthatolhatatlan ködbe jutottak. A vállalkozás parancsnoka 
már-már vissza akart fordulni, amikor szél támadt és széttépte a ködöt. Este 8 órakor 
értek Saseno magasságába. Ezután az Otrantó-fok felé fordultak. 21 óra 18 perckor 
látta meg a csoport bal oldalán menetelő RÉKA az első két ellenséges hajót. Két 
perc múlva a SCHARFSCHÜTZE is észlelte a hálót vontató két halászgőzöst, ame
lyek fehér fényjeleket adtak és rakétákat bocsátottak föl. A vezérhajó feléjük fordult. 
A három romboló beállt a nyomdok vonalába. 21 óra 30 perckor dördültek el a 
SCHARFSCHÜTZE lövegei. Utána a RÉKA is tüzet nyitott. A gőzösök elengedték 
hálóikat és viszonozták a tüzet, de az első perceken belül elhallgatott és süllyedni 
kezdett, majd elmerült. 21 óra 40 perckor a második halászgőzös is elsüllyedt. 

Míg a RÉKA és a DINÁRA a halászgőzösökkel volt elfoglalva, a SCHARF
SCHÜTZE előrefutott, majd északon fényeket látott és arra fordult. A RÉKA 

87 Uo. 301—363. o. 
38 Uo. 
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gyorsan utolérte. 21 óra 37 perckor észak-északnyugaton újabb fényjeleket észleltek, 
amelyek sebesen közeledtek. A rombolók kikapcsolták ismertető fényeiket, csökken
tették sebességüket, hogy a másik két romboló utolérje őket s csatlakozhassanak. 
21 óra 40 perckor a SCHARFSCHÜTZE tüzet nyitott a közelükbe érkező, s már 
árnyképük alapján felismerhetővé vált ellenséges rombolókra, amelyek tüstént viszo
nozták a tüzet. A VELEBIŤ és a DINÁRA azonban már nem tudott felzárkózni. A 
közeledő francia rombolók, a PROTET, a COMMANDANT BORY, a DEHORTER 
és a BOUTEFEU néhány percig tartották eredeti irányukat, majd kelet felé fordul
tak. A közeledő másik két francia romboló a CASQUE és a COMMANDANT RP7I-
ÈRE volt. A SCHARFSCHÜTZE ekkor - 21 óra 48 perckor - eltalálta a RIVIERE-t, 
amelyből füst és láng csapott fel. A CASQUE égő társához manőverezett, így a 
SCHARFSCHÜTZE és a RÉKA lehagyta őket.39 

A franciák el akarták vágni a cs. és kir. rombolók útját, Nowotny korvettkapitány 
pedig minden áron át akart törni rajtuk. 

A harc a hat francia és a négy cs. és kir. romboló között gyakorlatilag 21 óra 40 
perckor kezdődött, vaksötétben, s hamarosan teljesen zavarossá vált. Sem a csoport
parancsnokok, sem az egyes hajók parancsnokai nem voltak képesek áttekinteni a 
helyzetet. A rombolók közelharcot vívtak s a sötétséget időnként felvillanó fényszó
rók sugárnyalábjai tették még áthatolhatatlanabbá. A kémény- és lőporfüstben nem 
látták a találatokat, sőt a parancsnokok már az ellenséget sem tudták megkülönböz
tetni a baráttól. Még napjainkig sem sikerült megnyugtatóan tisztázni a hadmozdu
latokat.40 Ezt alátámasztandó álljon itt néhány francia jelentés. 

A PROTÊT romboló parancsnoka, Forget sorhajóhadnagy a következőt jelentette: 
,,...Az első fényeket 21 óra 30 perckor észleltük. 21 óra 39 perckor hallottuk az első 
lövéseket (?). Ismerve az egész vállalkozásnak, Boisanger fregattkapitánynak a ka
rakterét, attól tartottam, hogy nem lesz tekintettel egységeink korlátozott sebes
ségére és a legnagyobb gyorsasággal rá akar rohanni az ellenségre (Boisanger volt a 
RENAUD IN parancsnoka, amikor 1916. március 18-án az U 6 elsüllyesztette s ezzel 
elveszítette három tisztjét és legénységének 45 tagját. Boisanger megmenekült s most 
a CASQUE vezérhajónak, egyúttal az egész csoportnak volt a parancsnoka). A 
CASQUE-nak és a RIVIÈRE-nek ugyanis minden kazánja teljes kapacitással dol
gozott, míg a másik négy kazánjait ún. ,,kis tűz" alatt tartottuk s így csak 18 mér
földes sebességre voltak képesek. És valóban! A CASQUE 20 mérföldes sebességgel 
előre tört és 21 óra 46 perckor már 600 méterrel előttünk járt. A RIVIÈRE is kitört 
az alakzatból és 28 mérföldes sebességgel a vezérhajó után száguldott és pont akkor 
érte utol, amikor az heves ellenséges tűzbe került és ott csaknem meg kellett állniuk. 
Hatalmas füstfelhő takarta el szemünk elől őket. Ezután, hogy megkadályozzam az 
ellenség hazajutását Cattaróba, a másik három rombolóval a nyomomban kelet felé 
fordultam." 

A RIVIÈRE jelentése így hangzik: ,,21 óra 48 perc. Előttünklövegtüzek villantak, 
fényük megvilágított bennünket. Erős túzfényeket és fehér jelzőfényeket láttunk. 
Ez utóbbiak valószínűleg a halászgőzösöktől eredtek és felraktuk az R/B megkülön
böztető jelzést az árbocra. Űgy tűnt, mintha mindenki bennünket lőne. Mi is viszo
noztuk a lövéseket. (Megjegyezzük, hogy a RIVIÈRE tévedésből a halászgőzösökre is 
lőtt.) 45 fokos irányban elől, balra két nagy füstfelhőt láttunk. (21 óra 52 perc), és 
jobbra fehér fényt — ugyanekkor harsant a kiáltás: jobbra torpedó! és 100 

39 Nowotny, Bogumil, fregattkapitány: Dreiundreissig Monate Kriegsfahrten mit SMS SCHARFSCHÜTZE. Leip
zig, 1918. 29—32. o. A szerző részletesen ismerteti az ütközetet, de helyenként későbbi forrásokra hagyatkoztunk. 
Nowotny ezért a csatavezetéséért megkapta a Vaskoronarend I I I . osztályát. Helyettese, Bak Emánuel sorhajóhad
nagy pedig a Militärverdienstkieuz I I I . osztályát. Nowotny hozta létre a háború után a lengyel haditengerészetet, 
akkor már ellentengernagyi rangot viselve. 

40 Martwy: i. m. 187. o. 
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méterre tőlünk megpillantottunk egy ellenséges rombolót, amely nyomban tüzet 
nyitott ránk. Teljes erővel fordultunk, a torpedó elsiklott mellettünk. Ezután két 
találat robbant a kazánházban, sebességünk rohamosan csökkent s nyugati irányban 
elhagytuk a csatateret." 

A már idézett Forget sorhajóhadnagy, a PROTÊT parancsnoka a továbbiakban 
még a következőket jelentette :,,.. .21 óra 55-kor egy közelharc kellős közepében talál
tuk magunkat. Már nem lehetett megkülönböztetni az ellenséget a jóbaráttól s mind
kettő bennünket lőtt. Űgy tudtam, hogy csoportparancsnokunk hajója, a CASQUE 
közvetlen közelünkben tartózkodik és bekapcsoltattam a megkülönböztető, illetve is
mertető jelzést az árbocon, de nem kaptam választ. Az ellenség száguldott el mellet
tem, éreztem a kőszénfüst szagát (a francia rombolók olajtüzelésűek voltak), de nem 
mertem bekapcsoltatni a fényszórót, mert attól féltem, hogy valamelyik saját egysé
günket találom megvilágítani. 22 óra 15 perctől az ellenség nyomába eredtem a tőlem 
telhető legnagyobb sebességgel, de többé már nem akadtam rá..." 

A BOR Y romboló parancsnokának jelentéséből: ,,...A halászgőzöst, amely egy 
•ellenséges tengeralattjárót követett, ellenséges egységnek véltük és utána igyekez
tünk. Bekapcsoltuk ismertető jelzésünket és déli irányba fordultunk... Később 
északnak, hogy egyesüljünk a PROTÊT-el és a DEHORTER-el..."41 Mindezt csak 
a bizonytalanság érzékeltetésére idéztük. Egyébként a francia rombolók csak hajnali 
2 órakor akadtak egymásra, beleértve a vezérhajót is. 

A SCHARFSCHÜTZE parancsnoka, Nowotny korvettkapitány jelentésében töb
bek között a következőket írta : „...Láttuk mögöttünk a sűrű lőporfüstből időnként 
kibontakozó RÉKA szakadatlan torkolattüzeit. Az ellenség mögöttünk áttörte vona
lunkat. A DINÁRA egyenesen ráfordult legközelebbi ellenségére, a RIVIERE-re, 
amely balra fordult úgy, hogy a két egységet 100 méter választotta el egymástól. 
A DINÁRA kilőtte mindkét torpedóját, ám az ellenség mindegyiket kikerülte... 
A DINÁRA azonban már nem tudott hozzánk csatlakozni, mert egyik kazánja 
felmondta a szolgálatot. Ebben a kritikus pillanatban (21 óra 58 perckor) hatalmas 
füstfelhőben átcsúsztunk az ellenséges rombolók és halászgőzösök között. Az ellenség 
szem elől vesztett bennünket. Láttuk távolba vesző fényjeleiket, ezért felkapcsoltuk 
a hajók farán gyenge kék helyzetjelző lámpáinkat és északnak fordultunk. Ekkor 
árnyék közeledett. A VELEBIŤ azt hitte, hogy a DINÁRA érte utol, de 100 méterről 
a közeledő árnyék felkapcsolta a fényszóróját és torpedót lanszírozott. Láttuk torpe
dóját a vízbe vetődni, de elvétette a célt. Ezután az ellenség rárohanással akarta 
eltaposni a VELEBIT-et (22 óra 05 perc), a VELEBIŤ fényárban úszott s ekkor egy 
Budás nevű magyar löveg vezető néhány lövéssel szétlőtte a fényszórókat..."42 

A cs. és kir. rombolók is kaptak néhány találatot. A hajók mellett robbanó gráná
tok vízzuhatagot csaptak a fedélzetre, ami lehetetlenné tette a jó célzást. 

A két lemaradt romboló — a DINÁRA és a VELEBIŤ — egy ideig a maga külön 
esatáját vívta. Hol jobbról, hol balról bukkantak elő a franciák, s rövid tűzpárbajok 
bontakoztak ki. A DINÁRA kazánfelépítményét ért találat egy ember halálát okozta. 
Egy másik leszakította a parancsnoki híd jelzőberendezését. Ez a lövedék azonban 
nem robbant, különben a hídon tartózkodó tisztek mind elestek volna. A DINÁRA 
a harc hevében nyugat felé fordult s bár csak alig száz métert futott ebben az irány
ban, többé nem találta meg csoportját. Sándor korvettkapitány ezért észak felé 
fordulva magányosan folytatta útját.43 

A VELEBIŤ 22 óra tájban utolérte társait s akkor zajlott az az ütközet, amelyet 
Nowotny korvettkapitány jelentéséből idéztünk. 

41 Uo. 188. o. 
42 Uo. 201. o. 
43 Uo. és 202. o. 
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22 óra után a SCHARFSCHÜTZE-csoport 20 mérföldre csökkentette sebességét 
és észak-északkeletre fordult, majd 22 óra 55 perckor keletnek vette az irányt. 
Úgy vélték, áttörtek. A CASQUE azonban rájuk talált, mert Boisanger fregatt
kapitány dühös volt és vissza akart fizetni a RENAUDIN-ért. Erre a találkozásra von 
Brandner fregatthadnagy a SCHARFSCHÜTZE-ről így emlékezett: „Éppen 23 óra 
előtt megint feltűnt egy árnyék a sodorvonalunkban, amely azonban nem adott 
fényjelet. Előkészítettük a lövegeket és a fényszórót. Feszülten vártuk a tűzparancsot. 
Éppen bevezettem az irányunkat, amikor eldördült az első lövés. Felejthetetlen 
pillanat! Egy romboló suhant el 50 méterrel a RÉKA mögött és száguldott tova a 
VELEBIŤ sugárkévéjében, mint a gyorsvonat. 100 méterről szórtuk rá a tüzet ágyú
ból és géppuskából. Nappali fényben úszott és ettől elvakítva hibásan küldött felénk 
két torpedót. A romboló olyan őrült sebességgel hagyott el minket, hogy az volt a be
nyomásunk, egy helyben állunk, pedig 22 mérföldes sebességgel haladtunk. Mialatt 
ily gyorsan tovaszáguldott, tisztán hallottam derék lőszeradogatónknak, Kovácsnak 
a hangját, aki törve beszélt németül és kiáltva biztatta a lövegvezetőt: Nos, maxi
mummal, Brúdör! De az ellenség gyorsabb volt. Balra fordult ós beleveszett az éj
szakába..." 

Erről az epizódról a francia jelentés így hangzik: „Ebben a pillanatban egy löve
dék átütötte a jobboldali kazánházat, behatolt az első kazánba, károkat okozott a 
másik kazánban is, a hajó sebessége esett, az őrült zajban senki sem fogta föl a pa
rancsokat, s a 22,5 mérföldre csökkent sebességünk miatt többé nem lehetett érint
kezésben maradni az ellenséggel..."44 

A SCHARFSCHÜTZE csoport ezután háborítatlanul folytatta útját hazáig, bár 
többször láttak közelben villanó fényeket és az ellenség rádióforgalma olyan hangos 
volt, hogy biztosra vették, bekerítették őket és előbb-utóbb újabb összecsapásra kell 
számítaniuk. (A franciák rejtjelet használtak, ezért nem tudták megfejteni üzenetei
ket. Abban az időben az osztrák—magyar és a német haditengerészeten kívül csak 
a franciák rejtjelezték rádiózásukat.) 

A franciák balszerencséje ezzel még nem ért véget. A segítségükre indult o lasz-
brit kötelék egyik tagja, az ABBA cirkáló, amelynek árnyát a cs. és kir. rombolók is 
észlelték, a sötétben belefutott először a CASQUE, majd a BOUTEFEU rombolóba 
úgy, hogy az előbbit a BORY kénytelen volt vontába venni. Az ABBA-n az ütközés
kor egy matróz meghalt, egy másik súlyosan megsebesült. 

Erről az első világháborúban már teljesen szokatlan, rendhagyó közelharcban bő
velkedő ütközetről, amely úgyszólván példa nélkül áll a XX. századi tengeri csaták 
történetében, s amelyet mindkét részről egyre idegesebben és elkeseredettebben vív
tak, Forget, már tengernagykorában, megállapította: ,,...Az osztrákok nagyon jól 
manővereztek és annak ellenére, hogy hátrányban voltak, ragyogóan és bátran vág
ták ki magukat."45 

A rombolócsoport végeredményben elérte a kívánt célt, azt, hogy a két német ten
geralattjáró sértetlenül futott be támaszpontjára. Pedig az U 38, amelynek a híressé 
vált Valentiner sorhajóhadnagy volt a parancsnoka, beleakadt egy hálóba, éppen 
akkor, amikor a rombolók a helyszínre értek s megkezdték a harcot. A halászgőzösök 
ezután már nem sokat törődtek a hálót rángató búvárnaszáddal, hanem a hálót 
eloldva Valonába menekültek. Annál is inkább, mert a nagy zűrzavarban a francia 
rombolók őket is lőtték. A német flottaparancsnokság 1916. december 30-án levélben 
fejezte ki köszönetét az akcióért, mert, mint Valentiner nekik jelentette, az átjutást 
kizárólag a SCHARFSCHÜTZE-csoportnak köszönhette.46 

44 Uo. 
45 Uo. és 188—189. o. 
46 Nowotny: i. m. 42. o. . » • 

— 06 — 



Ez a karácsony előtti ütközet volt ennek a mozgalmas esztendőnek az Adrián vívott 
legnagyobb csatája. 

Az otrantói tengerzár ellen vezetett következő, 1917. április 22-ről 23-ra virradó 
éjszakai támadás már nem járt eredménnyel. A kifutó rombolócsoport — az ÜSKO-
KE, a STREITER és a WARASDINER — nem találkozott ellenséggel, mint egy 
korábbi, 1916. november 28—29-i, öt torpedónaszádból álló csoport sem. Ugyanígy 
járt április 26-án a CSEPEL, a TATRA és a BALATON rombolókból álló csoport: 
Az akciót ugyanez a három romboló május 5—6-án megismételte, de sem halász
gőzösöket, sem ellenséges harcegységeket nem láttak.47 

A tengeralattjárók parancsnokai egyre sűrűbben hangoztatták, hogy vállalkozásaik 
alatt az Otrantói-szorosban mind jobban kiépülő záróvonal támasztja a legnagyobb 
követelményt emberrel és anyaggal szemben. Hazatértükben, már torpedók nélkül, 
szűkös készletekkel és kimerült idegekkel, néha napokat víz alatt töltve kellett vár
niuk a kedvező alkalomra, hogy a zár hálói és cirkáló őrhajói között átvergődjenek. 
S 1917 februárjától már a cs. és kir. tengeralattjárók is kifutottak a Földközi-tengerre. 
Ezért a cs. és kir. flottaparancsnokság elhatározta, hogy megkísérlik most mái* nagy 
erőkkel megsemmisíteni az őrködő és hálót vontató halászgőzösök vonalát.. , 

Minthogy az eddigi példák azt bizonyították, az éjszakai rajtaütések nem kecseg
tetnek a várt eredménnyel, nappal végrehajtandó támadás mellett döntöttek, hogy 
minél több halászgőzöst lehessen elsüllyeszteni. 

A vállalkozásra a három leggyorsabb és legmodernebb hajót, a NOVARA, a HEL
GOLAND és a SAIDA gyorscirkálót szemelték ki. 

A támadási parancs a következőket írta elő : 
Cirkálók : 
A NOVARA, a HELGOLAND és a SAIDA 1917. május 14-én, 19 óra 45 perckor 

indul az Öbölből. 21 órától a NOVARA vezetésével 21 mérföldes sebességgel haladnak 
a különválás pontjáig (a Pelascia-foktól 10 mórföldre keletre). Ha az ott álló világító
torony nem látható, a különválás parancs nélkül 3 óra 15 perckor történjék. 

Innen a NOVARA a Fano-szigettől 14 mérföldre nyugatra fekvő pontra, a SAIDA 
a Fano-szigettől 28 mérföldre nyugatra levő pontig, míg a HELGOLAND a Fano-
szigettől 42 mérföldre nyugatra meghatározott pontra nyomul elő. A cirkálók külön-
külön támadnak és a legnyugatibb egység felé működnek. A hadműveletek úgy törT 
ténjenek, hogy az egyesülés legkésőbb május 15-én reggel 7 óra 15 perckor a Lin-
guette-foktól 15 mérföldre keletre eső gyülekezőhelyen megtörténjen. Bevonulás 
teljes erővel. Menetalakzat: SAIDA, NOVARA és HELGOLAND, vagyis a leglas
súbb egység az élen. Ha alkalom kínálkozik, használjanak mesterséges ködöt. 

Torpedórombolók : ; 
A CSEPEL és a BALATON úgy induljanak az Öbölből, hogy május 14-én 21 óraT 

kor Dulcigno előtt legyenek. Onnan a Saseno világítótornyától 15 mérföldre nyugatra 
fekvő pontra, majd az Éliás-hegycsúcs irányában a part alá nyomuljanak, Jnnen dél
nyugati irányban ellenséges szállítmányokat kutatnak, azokat megtámadják és ha 
lehet, megsemmisítik. A NOVARA hadműveleti vonalát nem szabad keresztezniük^ 
vagy érinteniük. Bevonulásukkor a cirkálók gyülekezőhelyét május 15-én 6 óra 15 
perckor érik el. A cirkálókkal való együttes bevonulás esetében a rombolók 20 mér
földre ezek előtt félbalra haladnak. Ha az ellenség üldözőbe veszi őket, igyekezzenek 
azokat Cattaro irányába terelni. Ha az ellenség előttük mutatkoznék és nem erősebb, 
mint a saját egyesült haderő, akkor saját zömünk irányába vonuljanak vissza. 

47 Sokol: i. m. 363. o. 
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Mindenesetre arra törekedjenek, hogy bevonulásukkor csupán egyesült erőkkel bo
csátkozzanak harcba. 

Tengeralattjárók : 
Az U 4 Valona előtt, az U 27 a Brindisi—Cattaro vonalon őrködik. Rádióikat lehe

tőleg használják ki. A német U 89 még a reggeli szürkület előtt aknákat rak Brindisi 
előtt, aztán ugyanott marad figyelőállásban. Bevonulás saját belátásuk szerint. A 
hadmüveletek alatt kint tartózkodó valamennyi búvárhajó délután 5 órától másnap 
reggel 5 óra 10 percig rádióján figyelje a szikratávíró-jelentéseket, hogy esetleg akciót 
kezdhessenek, illetve megfelelő utasítást kaphassanak. 

Vízirepülők : 
A Cattarói-öbölből, illetve Durazzóból kellő időben induljanak. Az ellenség moz

dulatait rádión jelentsék a NOV ARA vezérhajónak. 

A rombolók és a cirkálók a megadott időben kifutottak, a tengeralattjárók elfoglal
ták kijelölt helyüket és a német U 89 lerakta Brindisi elé az aknákat. 

A három cirkáló a parancsban meghatározott pontra 3 óra 10 perckor megérkezett 
a innen legyezőszerüen szétválva futottak kijelölt hadműveleti helyükre. 

A S AID A, amelynek a legrövidebb volt az útja s így leghamarabb találkozott hálót 
vontató halászgőzösökkel, fél órán át mozdulatlanul volt kénytelen várni a virradatra. 
4 óra 20 perckor dördült el a S AID A első lövése. A célba vett halászgőzös (drifter) 
viszonozta a tüzet, de hamarosan elsüllyedt. 5 óra 20 percig még két gőzöst lőtt a 
SAIDA, közülük az egyik súlyos léket kapott, felrobbant a kazánja, a másiknál ugyan
csak kazánrobbanás történt. Ez utóbbi kettő közül, bár súlyosan megsérültek, csak 
az egyik süllyedt el. A hajók legénységéből 19 embert kimentettek és foglyul ejtettek. 

A HELGOLAND, útban kijelölt helyére, több halászgőzössel találkozott, amelyek 
sajátjuknak vélték és lámpaintegetéssel mutatkoztak be, de a cirkáló kikerülte őket, 
nehogy idő előtt riasszanak. 4 óra 17 perckor ért kijelölt helyére, ahol azonban a ten
ger üres volt. A parancsnok, Erich Heyssler sorhajókapitány ekkor úgy határozott, 
hogy elszáguld a Santa Maria di Leuca-fokig. Miután onnan sem látott ellenséget, 
4 óra 23 perckor visszafordult. Hamarosan több halászgőzös-csoportot látott. A leg
közelebb esőre 4 óra 33 perckor nyitott tüzet. Egy lövedék a kazánházban robbant 
s a hajó elsüllyedt. Ugyanitt még további három gőzöst sikerült rövid idő alatt el
süllyesztenie. Két másik hajó tüzet nyitott a HELGOLAND-ra, de a cirkáló nem 
kapott találatot. Közben a HELGOLAND-nak — miként a SAIDA-nak is — az el
engedett és összevissza úszkáló hálótömeget is kerülgetnie kellett, ami körülményes
sé tette manőverezésüket. 5 óra 5—5 óra 19 perc között újabb négy halászgőzöst 
borítottak lángba a HELGOLAND tüzérei, ezek szintén elsüllyedtek. Ezután lebo-
csátották a mentőcsónakokat és 18 brit tengerészt vettek fedélzetükre. 5 óra 47 perc
kor fogták a vezérhajó távmondatát: „Ha nincs különösebb megsemmisíteni való, 
teljes gőzzel induljon az egyesülési pont felé !" 
" A NO VAR A Fano-ig hatolt előre, ahol azonban ellenségre nem akadt. Akkor — 

4 óra 45 perckor — északnak fordult. 4 óra 55 perckor pillantotta meg az első, ^gőzös
ből álló csoportot s 5 óra 7 perckor kezdte el azokat lőni. Az 5 óra 37 percig tartó tüze
lés 5 gőzöst elsüllyesztett, 5 másikat pedig súlyosan megrongált. A drifterek viszo
nozták a lövéseket és két könnyebb találatot értek el a cirkálón. A NO VAR A 35 brit 
tengerészt halászott ki a vízből és ejtett fogságba. 

Összegezve: A SAIDA elsüllyesztett 1 gőzöst, kettőt súlyosan megrongálva ha
gyott hátra, közülük az egyiket többé nem javították ki. A HELGOLAND elsüly-
lyesztétt 8 gőzöst. A NO VARA 5 gőzöst süllyesztett el s a megrongált további ötből 
kettő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy ki kellett vonni az őrhajóállományból. 
Elsüllyedt tehát a csata színhelyén 14 hajó, 3 további pedig iígy megrongálódott, hogy 
nem lehetett rendbehozni többé. 
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Az egész Otrantói-szorost hajóroncsok és szanaszét úszó hálótömegek borították. 
Az elsüllyesztett hajók a következők voltak: ADMIRABLE, AVONDALE, CORAL 
HAVEN, CRAIGNOWAN, FELICITAS, GIRL ROSE, HELENORE, QUARRY 
KNOWN, SELBI, TAITS, SERENE, TRANSIT, YOUNG LINNET és egy meg
állapíthatatlan nevű. A hajók személyzetéből 50 ember elesett, 72 személyt foglyul 
ejtettek. A sebesültek számáról nincs adat, csak annyi, hogy sokan voltak. 

Az Otrantói-szorosban kiépített tengerzárra olyan súlyos csapást mért ez a táma
dás, hogy a tengeralattjárók hónapokon keresztül nagyobb nehézség nélkül juthattak 
ki a Földközi-tengerre és tetemesen hozzájárult a búvárhajók további eredményes 
működéséhez. A szakirodalom ezt az akciót tartja a legeredményesebb zárromboló 
megmozdulásnak. 

A három gyorscirkáló tehát teljes erővel sietett a meghatározott gyülekezőpontra, 
mert nyilvánvaló volt, hogy kifutnak az antant-egységek és megkísérlik elvágni az 
útjukat. 6 óra 20 perckor a NO VAR A-t egy olasz repülőgép támadta s három bombát 
dobott, de mindegyik a vízbe esett. 

A három gyorscirkáló végül is 7 órakor egyesült s közben rövid tűzharcban elűztek egy 
olasz és három francia rombolóból álló csoportot (ezek azért mentek a közelükbe, mert 
először rombolóknak vélték a cirkálókat, ugyanis a kötelék, s egyúttal a NOV ARA 
parancsnoka, Horthy sorhajókapitány a hátsó árbocokat megkurtíttatta, hogy 
„nyílt tengeren az ellenséges egységek az ilyképpen megváltozott silhouettéből inkább 
csak gyengébb rombolókat véljenek felismerni" — írja Kőnek Emil altengernagy. 
A 7 óra 10—17 perc közötti rövid, „bemutatkozás" után a három gyorscirkáló egye
nesen a cattarói-öböl bejáratát őrző Punta d'Ostro felé fordult. 

S mialatt a cirkálók menetelnek hazafelé, térjünk vissza a két rombolóhoz, amelyek 
május 14-én 18 óra 20 perckor hagyták el a honi kikötőt. Május 15-én, 3 órakor 
elérték az Éliás-hegy alatti vizeket. 6 perccel később megpillantottak egy három 
tehergőzösből álló konvojt, amelyet az olasz BOREA romboló kísért. A CSEPEL — 
parancsnoka és egyben a csoportparancsnok is Johannes Prinz von und zu Liechten
stein fregattkapitány — 1000 méterről tüzet nyitott a rombolóra, amelyen a második 
sortűz eltalálta a főgőzvezetéket s a hajó mozgásképtelenné vált majd csakhamar 
elsüllyedt. A BALATON — parancsnoka Franz Morin korvettkapitány — először 
a CARROCCIO, majd a VERITA gőzösöket süllyesztette el. A harmadiknak — 
BERSAGLIERE volt a neve — sikerült a vízen maradnia és bár több találatot kapott, 
saját erőből bejutnia Valonába. A BOREA még sokáig égett, s csak 5 óra 20 perckor 
süllyedt el. Miután a part egészen közel volt és az elsüllyesztett hajókról le tudták en
gedni a mentőcsónakokat és mert a part felől ellenséges hajók közeledtek, a CSEPEL-
csoport nem foglalkozott a mentéssel, hanem teljes sebességgel elindultak a cirkálók 
egyesülési pontjához. 7 óra 30 perckor mindkét romboló a cirkálóktól 20 mérföldre, 
azoktól balra menetelt Punta d'Ostro felé, de már korábban, 7 óra 15 perckor észak
nyugaton észleltek árbocokat, kéményeket, majd felépítményeket s hamarosan jelen
tették a NOVARA-nak az ellenséges kötelék feltűnését. Ez a kötelék a DART
MOUTH és a BRISTOL brit cirkálókból, az olasz AQUILA, ANTONIO MOSTO, 
ROSOLINO PILO, SIMONE SCHIAFFINO és ACERBI rombolókból állt Alfredo 
Acton ellentengernagy parancsnoki lobogója alatt. 7 óra 39 perckor a két romboló 
Dulcigno irányába fordult, hogy mielőbb kikerüljenek az ellenség bekerítéséből. 
Sebességüket 29 csomóra növelték. Az ellenség rombolói azonban még gyorsabbak 
voltak és minden áron harapófogóba akarták fogni a CSEPEL-csoportot. A sžáguU 
dásban a két cirkáló lemaradt. Az AQUILA 8 óra 15 perckor tüzet nyitott, amelyet 
a CSEPEL és a BALATON 12 000 méterről viszonzott. Közben a távolság egyre 
csökkent a harcoló felek között. Míg az ellenség nem ért el találatot, a CSEPEL 8 óra 
32 perckor eltalálta a vezérrombolót, a többinél nagyobb AQUILA-t, az első kéménye 
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alatt (7 halott). Az AQUILA beszüntette a tüzet és mozgásképtelenné vált. A tűzpár
baj a másik négy rombolóval tovább folyt 9 óra 15 percig. A találatokat figyelte s a 
helyesbítéseket megadta a K 153 vízirepülőgép. Akkor az olasz rombolók visszafor
dulta!^ mert a durazzói parti tüzérség lőtávolához közeledtek, s Mali Durcit felől — 
e CSEPEL rádióutasítására — már 9 óra 5 perckor el is dördült az első lövés. A két 
romboló teljesen sértetlenül vetett horgonyt 13 óra 45 perckor Gjenovicban. 

Ezalatt a három gyorscirkáló — nyomukban a CARLO MIRABELLO, a COM
MANDANT RIVIERE, a BISSON és a CIMETERRE rombolókkal, amelyekkel 7 
Öra 10—17 perc között az említett rövid tüzpárbajt vívták — a legnagyobb sebesség
gel igyekezett Punta d'Ostro felé. Elől a leglassúbb egység, a S AID A menetelt lovag 
Ferdinand von Purschka sorhajókapitány parancsnoksága alatt, mögötte a HEL
GOLAND és hátul a NOVARA, egyenletes, 25 mérföldes sebességgel. Ezen a sebes
ségen és irányon akkor sem változtattak, amikor megkapták a CSEPEL rádió jelen
tésót a felbukkant ellenségről, majd 7 óra 20 perckor az L 88 vízirepülőgép tájékoz
tatását. Kisvártatva két ellenséges repülőgép támadását kellett hárítaniuk, s közben 
a NOVARA negyedóránként „hely- és menetelő irányjelentéseket" adott Cattarónak. 

Az első füstoszlopokat rövid időre 8 óra 15 perckor észlelték, ám azok eltűntek, 
mert ezek üldözték a CSEPEL-csoportot. Legközelebb 8 óra 45, majd 9 óra 5 perckor 
láttak újabb füstoszlopokat északon. Ezek a hajók már nem tűntek el a horizontról. 
Közben, pontosan 9 órakor, a NOVARA a következő rádiótáviratot adta le a Cirkáló-
ŕloí t illa Parancsnokságának:,,8 óra 50 perckor saját egységeink a 607-es négyzetben, 
menetirány 20 fok, menetelő sebesség 25 mérföld. A menetirányban a látóhatár alatt 
ellenséges cirkálók, kifutás eredménnyel kecsegtet." 

A kifutás az Öbölben várakozó tartalékra vonatkozott. A Cirkálóflottilla parancs
nokával ugyanis megegyeztek abban, hogy a nyílt vízen észlelt helyzet alapján a cso
port parancsnoka, Horthy sorhajókapitány fogja jelezni az alkalmas időpontot a ki
futásra. Ezután a gyorscirkálók felvették a harcalakzatot, vagyis a NOVARA állt 
a kötelék élére és megindult a tőlük és előttük félig jobbra haladó ellenséges cirkálók 
— a DARTMOUTH és a BRISTOL - , valamint az azokat kísérő rombolók felé. 
Bár az AQUILA is ott volt, ez a nagy, közel cirkáló méretű romboló, az ütközetbe 
hatékonyan nem szólt bele, mert már vonatókötélen volt. 

9 óra 28 perckor megdördültek a brit cirkálók 15,2 cm-es hajóágyúi. A cs. 
és kir. gyorscirkálók gyengébb, 10 cm-es lövegei még nem érték el az ellenséget, ezért 
Horthy sorhajókapitány közelebb vitte hozzájuk hajóit, mégpedig mesterséges ködöt 
fejlesztve, amely elfedte a gyorscirkálókat az ellenség szeme elől, lehetetlenné tette 
számukra a célzást s ugyanekkor meglepetést okoztak a ködből előbukkanó egységek. 
Ez volt az első olyan ütközet az Adrián, amelyen mesterséges köddel próbálkoztak. 
Horthy ugyanekkor előkészített egy torpedótámadást is, amelyre azonban a kedve
zőtlen széljárás miatt nem került sor. A szél ugyanis elfújta a ködöt, nyugat felé az 
ellenség pedig a cs. és kir. cirkálóktól keletre menetelt. 

9 óra 30 perckor a cs. és kir. gyorscirkálók is megszólaltatták ágyúikat. A csata 
megkezdődött, a két ellenfél egymástól először 8000, majd egyre kisebb távolságban 
— 4000—4500 méter — párhuzamosan futott északnyugati irányban, órákon keresz
tül. Kisebb-nagyobb találatok érték a hajókat mindkét részről, ám ezek komolyabb 
sérüléseket nem okoztak. Ennek ellenére a brit cirkálók növelni akarták a távolságot, 
kis fordulatokat tettek, amit a cs. és kir. gyorscirkálók tüstént követtek, hogy ne 
növekedjék a távolság. A britek viszont így veszítettek térelőnyükből és a cs. és kir. 
egységekkel egy magasságra szorultak, vagyis egyre nehezebbé vált számukra észa
kon elvágni a hazatérés útját. 

Közben — Acton ellenternagy 8 óra 25 perckor leadott parancsára — kifutott 
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Brindisiből a MARSALA olasz cirkáló, a CARLO ALBERTO RACCHIA nagy rom
boló, valamint az INDOMITO, IMPAVIDO és INSIDIOSO romboló. 

Mialatt a gyorscirkálók a mesterséges köd leple alatt közel férkőztek a brit cirkáló-
kötelékhez, a végig mögöttük menetelő MIRABELLO-csoport előrerohant és torpedó
támadást hajtott végre a három gyorscirkáló ellen. Torpedóik célt tévesztettek, fedél
zeti fegyvereik tüze azonban a NOVARA egyik ágyújának egész legénységét a vízbe 
vetette. 

A súlyosabb találatok a cs. és kir. egységeken : 9 óra 50 perckor a HELGOLAND-on 
egy halott ; 9 óra és 10 óra között több kisebb találat a NOVARA-n, amelyek egyike 
megölte a parancsnok helyettesét, Szuborits Róbert korvettkapitányt. 10 óra 4 perc
kor kapta a HELGOLAND a második súlyosabb találatot. Mint az első, ez is tüzet 
okozott, amelyet azonban eloltottak. 10 óra és 10 perckor a NOVARA parancsnoki 
hídjára csapódott egy lövedék, amely megsebesítette a parancsnokot fején és lábain. 
Horthy azonban a fedélzeten maradt és hordágyon vezette tovább az ütközetet 
mindaddig, amíg csak a keletkező mérgesgázoktól eszméletét nem vesztette. Ezután 
Stanislaus Witkowsky sorhajóhadnagy, a hajó tüzértisztje és rangidős vezette tovább 
a csoportot. Amikor rövid idő után Horthy sorhajókapitány visszanyerte eszméletét, 
ismét átvette a vezetést, míg a NOVARA parancsnokságát meghagyta a tüzértiszt
nek. A SALDA 10 óra 50 perckor kapott az orrára egy súlyosabb találatot, egy ember 
meghalt, többen megsebesültek. Miután az ellenség a tüzét elsősorban a NOVARA 
vezérhajóra összpontosította, a HELGOLAND felzárkózott mellé mintegy 400 mé
terre, ezalatt a lassúbb S AIDA 3000 méterrel lemaradt. A HELGOLAND is áthe
lyezte tüzét a DARTMOUTH-ra, hogy némileg tehermentesítse a NOVARÁ-t. 

Időközben a cs. és kir. tengerészrepülők is támadták a brit cirkálókat: a K 177 
és a K 179, később a K 205 és K 206. A K 205 még egy ellenséges tengeralattjárót is 
lemerülésre kényszerített, amikor az már támadásra indult a gyorscirkálók ellen. 
A K 153 és K 154 a közelbe érkező MARSALA — csoportot bombázta és lőtte gép
puskával. 

A cs. és kir. gyorscirkálók egyre kedvezőbb pozícióba manővereztek, s kezdtek az 
északnyugati irányból észak felé fordulni. 

10 óra 30 perckor érte a NOVARA-t a legsúlyosabb találat. Egy gránát becsapott 
a hátsó turbinaterembe és összeroncsolta a kondenzátort, ahol a turbinákban el
használt gőz válik ismét vízzé, hogy a kazánt táplálja. A NOVARA hamarosan lo
bogóval jelezte, hogy már csupán 10 percen át tudja útját folytatni. 10 óra 55 perckor 
valóban leállt. Addigra mellé ért a SAIDA és vontatókötélre vette a vezérhajót, a 
HELGOLAND pedig jobbra az egyre távolodó ellenség után vetette magát, hogy 
annak tüzét magára vonja, ugyanekkor lövegeivel elérhesse s a vontába vétel nehéz 
manőverét megkönnyítse, amely végül is elég sokáig tartott az ellenség tüzében és 
megújuló rohamaiban. 

A brit cirkálók 11 óra 5 perckor beszüntették a tüzet és először déli irányba fordul
tak, majd visszakanyarodtak a veszteglő gyorscirkálók felé, s azok tüzkörén (lőtá
volságán) kívül várakoztak. 

Az ellenség észrevette, hogy a NOVARA mozgásképtelenné vált, ezért először a 
brit cirkálókat kísérő ACERBI romboló intézett gyors torpedótámadást ellenük. 
A rombolót a két gyorscirkáló elkeseredett gyorstűzzel űzte el. 

11 óra 20 perckor a csoport parancsnokságát Purschka sorhajókapitány vette át 
(SAIDA) és tartotta meg 12 óra 25 percig, amikor is a gyorscirkálók egyesültek az idő
közben megérkező SANKT GEORG-csoporttal. 

Mialatt a vontába vétel folyt, megérkezett a reggel riasztott MARSALA-csoport és 
a cs. és kir. gyorscirkálók mögött egyesült a DARTMOUTH-csoporttal, majd 9900— 
8800 méter távolságból ismét tüzet nyitottak. Ismét a HELGOLAND rohant szembe 
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velük. Az ellenséges csoportból közben — 11 óra 24 perckor — kivált a CARLO 
ALBERTO RACCHIA romboló és torpedótámadásra indult. A HELGOLAND, 
valamint a két másik, meglehetősen akadályozott gyorscirkáló a tőlük kitelt leg
hevesebb tűzzel hamar visszafordulásra kényszerítették. 

A MARSALA- és DARTMOUTH-csoport ezután hadrendbe állt, hogy együttes 
támadással megsemmisítse a NO VAR A-csoportot (11 óra 35 perc). Ezek voltak a leg
válságosabb percei a NO VAR A-csoportnak. 

Térjünk most vissza 9 órára, amikor a NO VARA leadta a távmondatot a Cirkáló
flottilla Parancsnokságához. 

Hansa altengernagy az üzenet vétele után azonnal kiadta az indulási parancsot, 
hiszen a tartalékra kijelölt egységek gőz-, csata- és kifutásra készen várakoztak. Az 
Öbölből kifutó hajók a következők voltak: a SANKT GEORG páncélos cirkáló, 
vezérhajó, a TÁTRA és a WARASDINER romboló, valamint a 84 F, 88 F, a 99 M 
és a 100 M torpedónaszád. Mögöttük, lemaradva, a BUDAPEST csatahajó, amely 
csak 15 mérföldes sebességre volt képes, kísérőivel, a 86, a 91, és 95 F-fel. A SANKT 
GEORG-csoport ugyanis a maximális 20 mérfölddel menetelt. 

A SANKT GEORG-csoportot a repülők folyamatosan tájékoztatták a kialakult 
harchelyzetről, „...végül pedig jött a lesújtó repülőjelentés, hogy a NO VARA egy 
újabb telitalálatra mozdulatképtelen — írja Kőnek Emil. — Ez valamivel 11 óra 
előtt volt. Akkor látcsővel már tisztán láttuk a még a láthatár alatt lévő egységek 
füstoszlopait és a lövések füstgomolyait, mesterséges ködöt is láttunk és jól hallottuk 
az ágyúk tompa dübörgését. Kb. 60 mérföldnyi (110 kilométernyi) távolságra voltunk 
még a tengeri ütközet színhelyétől. Nem tehettünk egyebet, mint teljes erővel to
vább menetelni... már nemcsak az árbocokat, hanem a hajótesteket is láttuk... 
láttuk, hogy az egyik cirkáló a NOV ARA közelében fekszik szintén mozdulatlanul, 
míg a másik (a HELGOLAND) az ellenséges vonal felé halad támadólag és szakadat
lanul tüzel... Lehettünk vagy még 26 mérföldre tőlük, minimálisan még egy óra 
kellett nekünk, hogy az ellenséget a mi 24 centiméteres ágyúink maximális távolságra, 
14 kilométerre megközelítsék .. ." 

Közben a három cirkálón is meglátták a közeledő segítséget. A vontatókötéllel 
folyó manőverben szünet áll be, minden ép löveg lövi az ellenséget, elsősorban a 
HELGOLAND. 

Az ellenség is észrevette már a közeledő nagy cirkálót : 12 óra 7 perckor beszüntette 
a tüzet, menetalakzatot vett föl és déli irányba fordulva elhagyta a csatateret. 

12 óra 25 perckor a NOVARA-csoport egyesült a SANKT GEORG-csoporttal. 
Megindultak Bocche di Cattaro felé. Az ellenség többé nem indult rohamra a csupán 
6 mérföldes sebességgel haladó hajókaraván ellen. 

A Brindisibe visszatérő antant egységek útja már nem volt olyan zavartalan, mint 
a cs. és kir. egységeké. A lesben álló német U 89 megtámadta a DARTMOUTH-ot és 
13 óra 35 perckor megtorpedózta. A brit cirkáló olyan súlyos sérülést szenvedett, 
hogy parancsnoka kiadta a hajó elhagyására szóló parancsot. A DARTMOUTH 
azonban vízen maradt, így a legénység egy része visszaszállt s segített a cirkáló be-
vontatásánál. A DARTMOUTH biztosítására kifutó BOUTEFEU francia romboló 
közben ráfutott arra az aknamezőre, amelyet az U 89 telepített és elsüllyedt. A DART
MOUTH és a BOUTEFEU személyzetének 42 tagja életét vesztette, 45-en pedig 
megsebesültek. 

Végeredményben a NOVARA-akcióval összefüggésben — a CSEPEL-csoport 
működését nem számítva — az antant oldaláról meghalt 92 ember s megsebesült 
több mint 100. A cs. és kir. egységeken elesett 15 ember (egy a HELGOLAND-on, 
a többi a NOVARA-n), a sebesültek száma pedig 43 fő volt. A CSEPEL-csoport akció
jának mérlege: elsüllyedt a BORE A romboló és két tehergőzös, személyzetükből 
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meghalt 16, megsebesült 21 tengerész.) A kilőtt lövedékek száma: NOV ARA 675 db, 
SAIDA 832 db, HELGOLAND 1052 db; A kapott találatok száma: NOVARA 45, 
SAIDA 3, HELGOLAND 5. A használhatatlanná vált 10 cm-es lövegek száma: 
NOVARA 7, SAIDA 2, HELGOLAND 1. 48 

A NOVARA-csoport 1917. május 14—15-i támadása hosszú időre megkönnyítette 
a tengeralattjárók számára a ki- és bejutást az Otrantói-szoroson. Az antant azonban 
lassacskán újjáépítette a zárat és 1917 őszére ismét időszerűvé vált egy zárromboló 
rajtaütés. 

1917. október 18-án este kifutott az Öbölből a HELGOLAND az I. torpedó
osztállyal (CSEPEL, TÁTRA, BALATON, ORJEN LIKA IL, TRIGLAVII.). Valo-
náig együtt meneteltek. Ott a HELGOLAND és a LIKA II. Brindisi felé fordult, 
a többiek S. Cataldo irányába. Saseno és Brindisi előtt az U 32 és az U 40 búvár
naszádok fedezték őket, illetve felkészültek az esetleg menekülő halászgőzösök, vagy 
más egységek megtámadására. Ellenséges hajókra azonban nem akadtak, csak két 
repülőgépre, amelyekkel két saját gép, a K 206 és a K 207 vette föl a küzdelmet s a 
hajók légelhárítóágyúi is megszólaltak. Különösen a HELGOLAND légelhárító tüze 
volt heves. Később bekapcsolódott a légiharcba a K 205 is. Az ellenséges gépek bom
bái mind a HELGOLAND mögé estek, mert a gyorscirkáló cikk-cakk manőverezéssel 
és sebességének állandó változtatásával lehetetlenné tette a célzást. Az egyik ellen
séges repülőgépet a cs. és kir. repülők lelőtték. Egy órával később egy tengeralattjáró 
támadta meg a HELGOLAND-ot és a mögötte menetelő LIKA H-t, eredménytelenül. 
A K 207 bombákat dobott a tengeralattjáróra, amely a tiszta vízben jól látszott felül
ről, bár 12 méter mélyen — periszkópmélységben — feküdt a víz felszíne alatt, de 
találatot nem ért el. 

1917. november 12-én a NOVARA (parancsnoka hg. Liechtenstein fregattkapitány) 
indult bevetésre az Otrantói-szoros északi védővonala, illetve a Brindisi—Valona 
hajózóúton található ellenséges egységek ellen a 88 F, a 85 F és a 96 F torpedónaszá
dokkal. A viharos idő, a magas tengerjárás miatt a torpedónaszádok hamarosan 
visszafordultak. A NOVARA egyedül folytatta útját, de szintén kénytelen volt 
visszatérni. 

Ugyanígy vissza kellett fordulniuk november 22-én az otrantói tengerzár elleni 
vállalkozásra elindult 85 F, 88 F és 93 F torpedónaszádoknak is. 

1917. december 13-án a TÁTRA, a BALATON és a CSEPEL indult el az Öbölből, 
hogy az Otrantói-szorosban ellenséges szállítóhajók után kutasson, illetve őrhajókat 
süllyesszen el. Éjfél körül gyorsan közeledő ellenséges egységeket észleltek, de csak 
kb. 1000 méterről tudták megállapítani, hogy romboló-csoportba ütköztek. A TÁTRA 
kilőtt egy torpedót, majd visszafordultak, mert a parancs szerint csak akkor bocsát
kozhattak ütközetbe, ha megbizonyosodtak arról, hogy az ellenség gyengébb náluk.49 

Nagyobbszabású összecsapásra az Otrantói-szoros térségében csak közel egy évvel 
az 1917. május 15-i NOVARA-akció után került sor, mégpedig 1918. április 22-rőí 
23-ra forduló éjjelen.50 

48 A témát, az ütközetet számtalan szerző feldolgozta. Leírásunkat elsősorban Sokol munkájára támaszkodva ké
szítettük, kiegészítve Kőnek Emil, Martiny Miklós és Scholts Andor e tárgyú munkáival, valamint a Marine, üts-
tern—Heute 1977/2., 1979/1. és 1980/3. számaiban megjelent tanulmánvokban foglaltakkal. 

49 Sokol: i. m. 548—550. o. 
50 Sokol: i. m. 550—551. 1. és Martiny: i. m. 204. o. Ebben az akcióban az UZSOK rombolón szolgált a gyakran 

hivatkozott alapvető munka szerzője, H. Sokol fregatthadnagy. 
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FORRASKÖZLEMÉNYEK 

KELENTK JÓZSEF 

EGY FOGOLY TÖRÖK TISZT VALLOMÁSA 
A GYŐRI VÁR ÉS HELYŐRSÉG ÁLLAPOTÁRÓL 

1597 -BŐL1 

A XVI. sz. második felében Győr, Komárom és néhány más, a Duna-völgyi 
fő közlekedési és szállítási útvonalat elzáró, biztosító vár kiemelkedő fontossággal 
bírt. Fontosak voltak egyrészt a magyarság számára, amennyiben jelentős területe
ket oltalmaztak a török portyázásoktól, úgy-ahogy biztosítva ezzel a „békés" ter
melőmunka feltételeit. De kiemelkedő szerepet játszott Győr a bécsi Haditanács által 
kialakított védelmi elképzelésekben is. Komárom és Győr volt az a két megerősített 
támpont, élelmiszer-, fegyver- és lőszerkészletekkel, amelyek segítségével a császári 
hadak elzárhatták az osztrák területek felé tartó török csapatok útját. 

A védelemnek maximálisan kedvező terepviszonyok és a két jól kiépített erőd se
gítségével többszörös túlerő is feltartóztatható volt. 

Mindezek ismeretében talán mi is beláthatjuk, átérezhetjük, milyen sokkoló hatású 
lehetett mind a magyarok, mind Bécs számára ennek a stratégiai fontosságú erősség
nek az elvesztése. 

A hadvezetőség nem is nyugodott, míg az 1597-es sikertelen ostrom után 1598. 
március 29-én a Schwarzenberg és Pálffy vezette csapatok rajtaütéssel vissza nem 
vették a várat. 

De az ellenfélnek is rengeteg gondot és fejfájást okozott ennek a fontos, de a török 
védelmi rendszerből kiugró és attól tulajdonképpen elszigetelt erősségnek az ellátása, 
védelmezése. 

Az alábbiakban közölt forrás érdekes adalékokat tartalmaz arra nézve, hogy mi
lyen komoly utánpótlási, anyagi és katonai nehézségekkel kellett a török katonai ve
zetésnek már a tizenöt éves háború kezdeti időszakában szembenéznie. 

További érdekessége a forrásnak, hogy a magyar végváriak leveleiből már jól is
mert fizetetlenség, éhezés, a kiszolgáltatottság, magárahagyatottság, félelem érzése, 
a reménytelenség megjelenik az ellenfél, a török garnizon tisztjei és katonái között is. 

A vallomás katonailag fontos adatait (létszámok, az erődítések állapota) mindazon
által fenntartásokkal kell kezelnünk, jóllehet az ellátási, élelmezési nehézségeket más 
források is megerősítik. 

A forrásszöveg fordítása során igyekeztünk mind a szöveg pontos tartalmát, mind 
pedig stílusát visszaadni, érzékeltetni. Nem kevés problémát okozott, hogy a német 
nyelv rendelkezik olyan eszközökkel (pl. a kötőmód megfelelő igealakjai, függő be
széd) amelyek kitűnően érzékeltetik, hogy levélben közölt információk csak állító-

1 Az irat a Hadtörténelmi Levéltár Törökkori Gyűjteményében az 1697/19-es szám alatt található. A rajta látható 
1597. szeptember 23-i dátum azonban más kéztől — feltehetően a lajstromozó levéltárostól — származik. A vallomás 
szeptember végi keltezése ellen szól az a tény is, hogy a pápai várat még ostrom alatt állónak mondja, tehát fogoly 
információi feltehetően augusztus 20-a előttiek. 

B helyt szeretnék köszönetet mondani Dr. Vizkelety András professzor úrnak rendkívül értékes segítségéért, amely-
iyel megkönnyítette számomra a forrásszöveg értelmezését és fordítását. 
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lagosak és nem bizonyosak. Annak érdekében, hogy a kihallgatási jegyzőkönyv 
pergő, tényekre szorítkozó, tiszta stílusát ne törjük meg, a bizonytalanságokat nem 
tudtuk minden esetben kellő árnyaltsággal fordítani. 

A német szövegben a zárójelek között az eredeti rövidítések feloldásait, a fordítás
ban pedig az értelmezést megkönnyítő, pontosító kifejezéseket helyeztük el. Az 
átírt szöveg hűen követi az eredeti bekezdésbeosztást, a sorvégek azonban, helytaka
rékosság miatt, nem esnek egybe az eredetiekkel. A gyakorta előforduló, két ponttal 
felüljelölt „y" pedig nyomdatechnikai okokból nem volt visszaadható. 

Ruschan Vaida ist ain Obrister Leüttenambt zue Fünfflcirchen gewesst, und mit dem Yezig 
Baß a gehn Raab khomben hat daselbsten kheinen beuelch gehabt sond (er) n íme Baßa attain auf f 
weittere befürd(er)ung auffgewartt. 

Er ist von Jula auß Ober Hunger gebüertig, und khinder weiß gefangen worden. 
Er ist geshickht worden von Baßa auß Raab zum Serdar mit brief en, wnd hat im beuelch gehabt, 

demselben nachzuziehen, wo er Ihne antreffe, und Ime die brief zuüberantwortten. 
Der Baßa aus Raab, hab Ime, dem Serdar mündtlich anzuezaigen beuelchen Er wüsse sich zu-

erind(er)n wie of f ter so wol Ime, alß dem Baßa zue Ofen dises hauses vngelegenhait, und d(a)z es 
mit wenig volckh versehen großer mangel an Profiant und munition erscheine, zuegeschrieben, Dieweil 
dann die Christen berait Papa belegt, und es, wie nicht zuezweiflen, in wenig Tagen einnemben 
möchten, Seye leichtlich zuerachten, das sie under Raab ziehen, und es ernstlich angreiffen werden, 
Solle nun khein volckh hilf f noch Profiant, noch munition vor d (er) belegerung hinein khomben, 
So seye es unmöglich, d(a)z sie d(a)z hauß hungershalb erhalten khünnen. 

Gar wenig Profiant sej darinnen, domain alß er außgezogen verhanden gewesst, aber die Biskoten, 
so die unserigen drinnen gelaßen hetten sie noch alle beysamen gehabt darzue noch zway Tausent 
und Fünffhund(er)t Mezen Gersten, die sie noch im winter hinein gebracht, Vber d(a)z sein kurz 
vor seinem verraißen, 140 Wäg (en) mit allerlaj Profiant hinein khomben 

Die Gersten sej in die Profiant gelifert, und nicht under die Kriegs leütt außgethailt worden. 
Dann Inen khein mehrere Profiant zue khumbt, sej unmöglich, das sie sich vber and(er)thalb oder 

auf f s maisst zwen Monat erhalten khünnen. 
Umb 8 Asperl Brot khan ain Mann auf ain mahl essen, und doch auch nicht zum benüegen. 
Fünffhund(er)t unnd Sechzig Dumblien seind drinnen, aber nicht alle beritten, khünnen khaum 

Ir 80 auffsizen. 
Vier Aga sollen drinnen sein, haben aber alle vier, nur hund(er)t und Zwainzig Bestien, so den 

Iren ain Jed weder 100 und(er) Ime haben solle. 
Czebeschi seindt schüzen, solten Ir 900 sein, aber über 500. nit verhanden. 
Im Register sollen 700 Janitscharn sein, aber nicht mehr alß 200. verhanden. 
Isarelli Schüzen, sollen 400 sein, aber nicht mehr als 80 verhand(en). 
Asap das sein Nassadisten, sollen 300 sein, aber niht mehr als 80 Jezunder und haben 3 Scheikha. 
Püxenmaister und ffeuerwerchere sambt der Artolorej Personen in allem 100. 
Hundert handtreicher und schneller seindt drinnen. 
Deß Baßa hoffgesindt erstreckht sich mit sambt seinen Jungen auff 150 Personen. 
Dreissig oder vierzig Marteloßen sein drinnen. 
Sonsten sej khain and (er) s volckh, weder kauf f noch and (er) e handtwerchsleutt drinnen. 
Alß er wegkgezogen, sein bej 500. Ochßen und khüe, und 1000 Schaff drinnen gewesst. 
Das so wenig Türggen her auß f allen ißt die Vrsach, das sie sich fürchten, man möchte Inen d(a)z 

Thor abrennen, wie dann den von Stuelweißenburg geschehen ist, vnnd hetten Inen die Vnßerigen 
damaln starckh nachgesezt, so hetten sie Inhen Weißenburg abgedrungen. 

Die Passteyen, so sie selbst Zersprengt, haben sie wieder gebaut und die Prustwährn erhöcht, und 
tnit Prettern verschlagen Löcher darein gemacht, das sie mit den handtröhren dardurch schießen 
khünnen. 

Die Mina, so die unserigen in die Passtey gemacht, haben sie wieder verschlitt und vermacht. 
Die Kirchen und Turn haben sie nit außgefüllt. 
Khaine Kazen haben sie gepaut, attain ettliche Sumerheußl, obenauf den heußern. 
Den Thurm bey der großen Kirchen, den sie selbst niedergeschoßen, haben sie nur mit Prettern 

verschlagen laßen. 
In sechs Monatten, hette man Inen kheinen Pfening geben, davon sie zwar unwillig worden, aber 

der Baßa, habe sie wider gestillt, und vertröst, er voll destwegen dem Türkisch (en) Kaißer schreiben. 
Alß er zue Raab außgezogen, hab der Baßa die Aga für sich erford(er)n, und sie befragen laßen, 

wie starckh d(a)z kriegsvolckh in allem drinnen sey haben sie Ime zue antwortt geben, 3000 Wehr
haff ter Matin. 
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Alle die sluelch, so die Christen drinnen gelaßen, seindt noch durinnen v (er) hand (en) sie haben 
auch die zway große stuekh so bescliedigt gewest, umbgießen laß (en). 

Zway Tausent Centner ľuluer sein drinnen, so thails die unßerigen drinnen gelaßen, das maisst 
aber der Sinan Baßa, in seinem abzug daselbst hin verordnet. 

Vier große Zerbrochne stuekh, so d (en) Sinan Baßa drinnen gelaßen, ligen vngefasster auf der 
Erden. 

Von der entsazung waiß er nichts zuesagen, sej darumb außgeschickht word (en) d (a) s er nach dem 
S'erdar fragen solle. 

Unser Kriegsvolckh, alß wie under Papa gezogen, haben sie auff 60 Tausent geschäzt. 
Bey Sexard ist er von den hussar n, und heyduckh gefangen word (en). 
Vber 40 gefangner Chrissien, sein domain in Raab nicht geweßen. 

Ruschan vajda a parancsnok helyettese volt Pécsett,2 és a mostani basával jöt t Győrbe, o t t 
megbízatása nem volt, csak a basa további utasítására várt . 

A felső-magyarországi Julan(?) született ós gyermekként került (török) fogságba. 
A győri pasa levelekkel a szerdárhoz küldte, megparancsolta hogy keresse meg, s ahol előtalálja, 

adja át neki a leveleket. 
A győri pasa megparancsolta, szóban (is) hívja fel a szerdár figyelmét arra, hogy emlékeznie 

kellene hányszor írt már — mind neki, mind a budai basának — a vár rossz állapotáról, hogy ke
vés az őrség és nagy a hiány élelmiszerben, lőszerben. 

Közben, mivel a keresztények már megszállták Pápát , és azt — ami nem kétséges — 
néhány nap alat t elfoglalják, könnyen elképzelhető, hogy Győr alá vonulnak ós komolyan ostrom 
alá veszik. 

Ha az ostrom előtt sem erősítést, sem élelmiszert, vagy lőszert nem lehet bejuttatni , úgy — az 
éhség miat t — nem lenne lehetséges a vár megtartása. 

Ruschan vajda elindulásakor igen kevés élelem volt a várban de a kétszersült amit a mieink hagy
tak ott ,3 még mind megvolt, ehhez járul még 2500 mérő4 árpa, amit még a télen szállítottak be. 

Ezen kívül kevéssel elutazása előtt több mint 140 szekér különféle élelem érkezett. 
Az árpát a profunt(ház)ba6 szállították, ós nem osztották szét a katonák között. 
H a nem kapnak több élelmiszert, lehetetlen lesz másfél, legfeljebb két hónapnál tovább ki

tar taniuk. 
Nyolc asperl-nyiG kenyeret kaphat mindenki egy étkezésre, ami azonban nem elégséges. 
Ötszázhatvan gyumlia7 van a várban, de nincs mindegyiknek lova, alig nyolcvan szállhat lóra 
Négy aga szolgál a várban, de mindegyikük csak százhúsz beslivel, 8 állítólag azonban egyikük

nek sincs száznál több embere. 
Lövész dzsebedzsinek9 kilencszáznak kellene lenni, de ötszáznál nincs több. 
A jegyzékben10 állítólag hétszáz janicsár van, de nincs több mint kétszáz. 
Isarelli( ?)X1 lövésznek kétszáznak kellene lenni, de nincs több mint nyolcvan. 
Naszádos aszabnak12 háromszáznak kellene lenni, de most nincs több mint nyolcvan, és három 

sajka. 
Pa t tan tyús és tüzes szerszám készítő a tüzérszemélyzettel együt t összesen száz fő. 
Száz főnyi (tüzérségi) segédszemélyzet ós (lőszer)rakodó van a várban. 
A pasa udvarnépe, az apródokkal együtt százötven emberre rúg. 
Harminc, vagy negyven martalóc13 van a várban 
Ezen felül semmilyen más nép, sem kereskedők, sem kézművesek nincsenek a várban. 
Amikor (Ruschan) útra kelt, közel 500 ökör és tehén ós 1000 birka volt a várban. 

2 Az Oberstleutnant szószerinti jelent éne alezredes. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a XVI. században 
— állandó hadsereg nem lévén — a katonai rangok jelentései sem voltak egyértelműen tisztázottak. Egyaránt Oberst-
nek nevezték pl. a 3—4 ezer fős valódi ezredek élén álló tiszteket és a várak, helyőrségek, kisebb önálló katonai egy
ségek parancsnokait is. Ilyen megfontolásból fordítottuk az „Obrister leüttenambt" kifejezést a szövegkörnyezet alap
ján inkább parancsnokhelyettesnek. 

3 Tudniillik a vár 1594. évi feladásakor. 
4 Metze, magyarul mérő. A száraz űrmértékek koľé tartozó mérő osztrák területen általában 61,4 litert jelent, de 

a bécsi mérő 42,6 a győri pedig csak 31 litert foglal magába. 
5 A német szövegnek véleményünk szerint két, lényegileg azonos értelmezése is lehetséges. Az első szerint az „in 

die Profiant" kifejezés a prófuntházat, az élelmiszerraktárát jelenti. A másik szerint a kérdéses kifejezés arra utal, 
hogy az árpát tartaléknak, raktári készletnek tekintették. 

6 Az Asperl török pénzegység. 
7 Gyumlia = gönöllü, török lovas katona. 
8 Besli, török könnyű lovas. 
9 A dzsebedzsik eredetileg a fegyverek karbantartásával, javításával foglalkozó gyalogos katonák. Ezért meglepő 

és egyben óvatosságra intő, hogy forrásunk többszázas létszámban említi őket. 
10 Az „Im Register" kifejezés feltehetőleg a hivatalos török zsoldjegyzékre utal. 
11 Az isarelli elnevezés jelentését sajnos eleddig nem sikerült tisztáznunk. 
12 Az aszab a janicsároknál gyengébb harcértékű zsoldos gyalogos, illetve tengerészkatona. 
13 A martalócok török szolgálatban álló, de keresztény hitüket általában megtartott irreguláris könnyűlovasok. 
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Hogy csak kevés török ü t ki a várból, annak oka az, hogy félnek, elvágják őket a vár-kaputól, 
ahogyan az Székesfehérvárnál történt . Ha akkor a mieink erősen üldözték volna a törököt, ki
szoríthatták volna őket Fehérvárból. 

A bástyákat — amiket ők robbantot tak fel — újjáépítették, a mellvédeket is megépítették 
és bedeszkázták, a puskások számára lőréseket is készítettek. 

Az aknát — amit a mieink készítettek a bástyába — feltöltötték és betömték. 
A templomot és a kapukat nem töl töt ték fel. 
Kavalliereket nem építettek csak néhány nyári lakot(?)14 a házak tetejére. 
A nagy templomnál lévő tornyot — amit ők lőttek szét — csak deszkákkal rekesztették el. 
H a t hónapja egy fillért sem adtak nekik, ezért aztán elégedetlenek voltak, a pasa azonban le

csendesítette őket és azt ígérte, hogy a szultánnak is ír az ügyben. 
Amikor ő (Ruschan) Győrt elhagyta, a pasa magához rendelte az agákat ós megkérdezte, 

hogy mindent összevetve hány főt tesz ki a vár őrsége. 3000 fegyverbíró embert, felelték az agák. 
Minden ágyú, amit a keresztények a várban hagytak, még ot t van, a két megrongálódott nagy 

ágyút is újraöntötték. 
Kétezer mázsa15 lőpor van a várban, amit részben a mieink hagytak ot t , legnagyobb részét 

azonban Szinán pasa rendelte oda elvonulásakor.16 

Az a négy nagy széttört ágyú, amit Szinán pasa hagyott a várban, ágyazatlanul hever a földön. 
A felmentő hadról (Ruschan) nem tud semmit sem mondani, azért küldték ki, hogy a szerdárt 

megkeresse. 
A Pápa alá szállt hadunkat hatvanezer főre becsülték. 
A hajdúk és huszárok Szekszárdnál fogták el. 
Szerinte 40 keresztény fogolynál akkoriban (mikor ő o t t tartózkodott) nem volt több Győrben. 

14 A „Sumerheussl" kifejezés az adott szövegkörnyezetben meglehetősen nehezen értelmezhető. Talán az 1594-es 
ostrom során lebontott tetők helyére került ideiglenes építményeket jelölték ezzel a szóval. 

15 Centner = mázsa. Koronként és területenként változó súlymérték, itt feltehetőleg kb. 56 kg-ot kell értenünk 
alatta. 

16 1594 októberében. 
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RÁKÓCZY ROZÁLIA 

I. LIPÓT FEJADÓRENDELETE 

A Hadtörténeti Múzeum gyűjteményébe 1957-ben, vásárlás útján került a 3337/Nyt. 
leltári számú nyomtatvány. Mérete körülvágott állapotban 62x64,5 cm. Nagyon jó 
minőségű, vízjel nélküli merített papírra1 nyomtatott szövegéből az anyag rendkívüli 
szennyezettsége miatt alig lehetett olvasni valamit, de megállapítható volt, hogy 
I. Lipót fejadórendelete. Az évszám betűkkel szerepel a szöveg végén, korábbi tulaj
donosa azonban, valószínű az egyszerűség érdekében — sajnos, kitörölhetetlenül — 
tintával, a XIX. században, de még a XX. század elején is használatos számformával 
rávéste a szöveg aljára az 1690-es évszámot.2 

Az eltelt néhány száz esztendő, a korabeli használat, valamint a későbbi hányatta
tás miatt a pátens szomorú képet mutatott. Megbarnult papírján vízfoltok, sár, egyéb, 
megállapítható és megállapíthatatlan eredetű mechanikus szennyeződés, tintás ujj
lenyomat éktelenkedett. Szerencsénkre, sem gombás, sem egyéb élősködőtől szár
mazó fertőzést nem lehetett kimutatni. 

Az egész nyomtatványt — valószínű, már a keltezéshez közeli időpontban — a kor
ban szokásos módon hat részbe hajtották, s többször hajtogatták. Külső oldalán 
címzés nincs, csupán korabelinek ítélhető kézírással valami okból történt besorolást 
mutató Nr. jelzés, ahol maga a szám már elhalványodott, valamint pátens voltának 
megjelölése. Az egyszeri hajtás nem ártott volna a masszív rongypapírnak, sajnos 
azonban túlságosan sokszor hajtogatták, a kiszáradt és elfáradt papír szinte eltörött, 
a törésvonalak mentén szálkásan beszakadt. A párhuzamos szakadások megmutatták 
a merítőszita erősítő drótszálait. Ezen a részen vékonyabb volt a papír — a merítés
kor kevesebb massza maradt a szitán — és az anyag mára már laskavá esett szét. 

Restaurátora, dr. Magyar Ivánné Szabó Zsuzsanna varázslatos munkát végzett. 
Kimosta, lemosta, kifehérítette, rétegeire szétszedte, megerősítette, újra enyvez
te, vasalta : egyszóval teljes egészében — a törésvonalak mentén keletkezett anyag
hiányos részek kivételével — olvashatóvá tette a veretes szöveget: „Wir Leopold 
von Gottes Gnaden, erwoehlter Roemischer Kaiser..." — ,,Mi, Lipót, Isten kegyel
méből választott római császár..."3 

Az egész pátens gyakorlott nyomdára valló szedése, szép tükre — amelyen még a 
későbbi, eléggé otromba, leginkább a felső részt érintő körülvágás sem csúfított so-

1 A szennyezett papíron még a merítőszita nyomai is alig-alig látszottak, vízjelet egyáltalán nem lehetett felfedez
ni. Sajnos a restaurálás után is azt kellett megállapítanunk, hogy sehol, még a roncsolt részeken sem maradt vízjelre 
utaló rajzolat. Igen nagy szerencse lett volna, ha a papír hátoldalán, netán rizsmanyomat — kötegnyomat — van, 
de a restaurálás előtti gondos vizsgálat sem talált ilyet. 

2 Az iraton harnás, majdnem fekete a tintás írás, minden bizonnyal csersavas, vagy gubacstintát használtak. Ké
miai vizsgálatot erre vonatkozóan nem végeztünk. A papír kevéssé károsodott a tintás részek alatt — nem lyukadt 
ki —, nem vált törékennyé a tinta mellett; a papír jó minőségét és hagyományos előállítását bizonyítja. A papír 
még megfelelő mennyiségű meszet tartalmaz ahhoz, hogy a levegő és egyéb károsító anyagok hatására keletkező 
— keletkezett — kénsavat közömbösítse. A XVII. század második felétől ugyanis egyre inkább megszűnik a mész 
használata, a rongy fehérítésére timsót használtak, az így előállított papírt a gubacstinta jobban roncsolta. A hagyo
mányos technológiát a kisebb papírmalmok tovább őrizték. (De a papír készítési helyét nem is kíséreltük meghatá
rozni.) 

3 Dr. Gombos János (Bécs) és a szerző nyersfordítását dr. Zachar József öntötte irodalmi, közölhető formába, ame
lyért, valamint tanácsaiért és szakmai segítségéért a legmesszebbmenő köszönet illeti. 
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kat —, barokk iniciáléja egységes, harmonikus képet mutat. Az összbenyomást 
kissé rontja a szép metszésű gót betűk közé iktatott nehézkes antikva, amellyel — kel
lő következetesség nélkül — az idegen, főként latin eredetű szavakat szedték. 

Korábbi tulajdonosára vonatkozóan tetszetős feltételezéseink lehetnének. Az eladó 
— ma már nem él — hivatásszerűen foglalkozott műtárgyak felhajtásával, közöttük 
könyvek és nyomtatványok adásvételével is. Tulajdonába kerülhetett a pátens ma
gángyűjteményből — akár a körmendi Batthyány levéltárból is — éppúgy, mint va
lamely szétszóródott megyeházi iratanyagból, menekített közgyűjteményi ingóságok 
közül avagy az Elhagyott Javak Kormánybiztosságától, az Árverési Csarnok kíná
latából, esetleg az 1945-ös, még katalógus nélküli aukciók egyikéről. Ma már, ha volna 
is ennek különösebb jelentősége, nem kideríthető. Ügyfelünk az eladást hivatalosan 
bonyolította le, büntetőjogi felelőssége tudatában a nyomtatványt saját tulajdona
ként jelölve meg. 

A pátens e kézirat nyomdába adásának idején hazai polgári közgyűjteményben 
nem található, nem szerepel sem forrásközlésként, sem hivatkozásként az ismert 
kézikönyvekben vagy történeti munkákban. Ausztriai levéltárakat nem volt mód 
személyesen felkeresni, így e tekintetben csak másodlagos forrásokra lehetett tá
maszkodni. 

Említettük, hogy esetleg Batthyány-tulaj don volt a pátens, avagy előfordulhatott 
még példány Batthyány-anyagban, esetleg még előtalálható is. Ennek oka a Batthyá
ny és a pátenst ellenjegyző Strattman családjának kapcsolata — Batthyány Ádám 
felesége Strattman Eleonóra, a házasságot a bennünket foglalkoztató korszakban 
kötötték — de az Országos Levéltár repertóriuma a hercegi család levéltáráról nem 
biztat sok eredménnyel. A zömmel gazdasági iratokat tartalmazó együttes P szekció
jának 248—250. raktári számú török vonatkozású iratai az annotáció szerint kizáró
lag kéziratos darabokból állanak, ezek kárjegyzékek, hadicselekményekről készült 
feljegyzések, vegyes levelek és jegyzetek. Segédlet ehhez nem készült. A katonai 
iratok (252—257. raktári számon) viszont csak 1700-tól őriznek utasításokat, leira
tokat. Az annotáció megjegyzésként még annyit közöl, hogy katonai jellegű iratok 
találhatók a megfelelő családtagoknál is.4 

Indoklást kíván a polgári kitétel: az egyházi gyűjtemények kívül maradtak a kuta
tás körén, katonai anyagot tartalmazó ottani fondokban viszont még előfordulhat. 
Ez a szisztematikus keresőmunka majdnem lehetetlen a mai kutatási viszonyok kö
zött. A véletlenre vagyunk utalva, s szerencse még kezünkre játszhat, bár pátensünk 
értékét pillanatnyilag növeli, hogy az egyetlen ismertnek tekinthető. 

Az 1918-ban alapított Hadtörténeti Levéltár gyűjteményébe nagyobb mennyiségű 
irat az első világháborút követően került, amikor a magyar és magyar vonatkozású 
anyagot a bécsi Kriegsarchiv állományából a magyar katonai levéltárnak kellett 
kiszolgáltatni5. Az e tárgyban 1926-ban aláírt egyik egyezmény kifejezetten kéziratos 

4 Az Országos Levéltár leltárai, többek között: A herceg Batthyány család levéltára (Levéltári leltárak 16.), (a 
továbbiakban: LL); Ausztriai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában (LL 11.); 
Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok (LĹI./11.); A Magyar Országos Levéltár anyagáról készült mikrofilmek 
a Filmtárban (L. alapleltárak I. 13.); Levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában (LL 
84.); Ausztriai levéltári anyagról készült mikrofilmek (LL 46.). A birodalmi levéltárak magyar vonatkozású iratai 
1—2. k. (LL 76.). 

Bibliográfiák, többek között: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széché
nyi Könyvtárban (összeáll. : Hubay Ilona) Bp., 1948., valamint ennek kéziratos, naprakészen kiegészített példánya az 
OSZK Régi és ritka nyomtatványok tárában (18.257 ltsz.). 

Lássák, ismerjék a világ minden népei... Magyarországi és magyar vonatkozású röpiratok, újságlapok 1485—1849 
(összeáll. : Vámos Éva) Bp., 1981. 

Hungarica : Ungarns betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften (gesammelt u. bearb. Alezander 
Apponyi. Bd. IL, XVII., und XVIII. Jh. bis 1720.—München, 1903. ua. Bd. IV. (Neue Sammlung) besorgt von L. 
Dézsi. München, 1927.; valamint a Régi magyar könyvek és a Régi magyarországi nyomtatványok megfelelő kéz
iratos, naprakészen kiegészített kötetei az OSZK Régi és ritka nyomtatványok tárában. 

Átnéztem még az OSZK Kézirattár megfelelő évszámú anyagát is, általában előfordul nyomtatott darab is a kéz
iratok között, de kutatásom eredménytelen volt. 

Ezúton köszönöm az Országos Széchényi Könyvtár Régi és ritka nyomtatványok tárának — az Apponyi gyűjte
ménynek — valamint a Kézirattárnak szíves segítségét. 

5 Übereinkommen zwischen der königlich ungarischen Regierung und der österreichischen Bundesregierung, bet
reffend die Archive. Baden bei Wien, am 28. Mai 1926. — Beilage zum Archivübereinkommen zwischen Österreich 
und Ungarn vom 28. Mai 1926. Az egyezmény eredeti szövege a Hadtörténelmi Levéltárban. Továbbá: Übereinkom
men zwischen der königlich ungarischen Regierung und der österreichischen Bundesregierung betreffend das ehemals 
k. u. k. Heeresmuseum. Baden hei Wien, am 28. Mai 1926. Másolat az egyezmény eredeti szövegéről a Hadtörténeti 
Múzeum Könyvgyűjteményébei,, V 1101. 

— 79 — 



anyagról intézkedik a Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, a Hofkammerarchiv, 
a Staatsarchiv des Innern und der Justiz, az Archiv des Bundesministeriums für 
Finanzen és a Kriegsarchiv állományával kapcsolatban. A továbbiakban a Bibliothek-
und Kartenabteilung anyagáról is intézkedik, két, 187, illetve 197 tételt tartalmazó 
jegyzéken (Subbeilage A és B), amely jóllehet nyomdatermékekről (Druckwerke) 
szól, csak könyveket sorol fel. Még a katonai folyóiratok (Militärische Zeitschriften) 
is külön jegyzéken szerepelnek éppúgy, mint a katonai névtár, a Schematismus-
isorozat. A bennünket érintő korszak csak általánosságban említett a levéltári anyag
nál is: Ungarische Urkunden, illetve Urkunden ungarischer Provenienz. 

Az ugyanekkor aláírt másik egyezmény a két hadimúzeum gyűjtőkörét, a tárgyak 
nemzeti hovatartozását határolja körül. 

Jóllehet a rendelkezés, illetve egyezmény kiegészítő nyilatkozata „közös kultúr-
kincset", illetőleg „szellemi közvagyont" (patrimoine intellectuel) említ, a melléklet 
kizárólag fegyvereket és felszerelési tárgyakat sorol fel. Az egyleveles nyomtatvá
nyok, plakátok valamennyi egyezmény és jegyzék figyelmét elkerülték. 

Részletes felsorolás nélkül, csomónként, vagy dobozonként is került Magyarország
ra levéltári irat, s közte egy-egy nyomdatermék. 1927-től folyamatos volt az anyag 
átadása, illetve részbeni átadása. A részbeni átadás azt jelentette, hogy az 1960-as 
évek óta alkalmazott mikrofilmezést megelőzően vagy Budapesten, vagy Bécsben, 
a helyszínen, kéziratos másolásra adta ki a Kriegsarchiv az iratokat, a bevégzett 
munka után visszaszolgáltatták azokat eredeti őrzési helyükre. 

Az ily módon magyarországi állományba került ún. török kori iratok között is elő
fordul néhány nyomtatvány (az állag 1500-tól 1789-ig tartalmazza az iratokat), 
a mi pátensünk azonban nincsen ezek között sem.6 A közelmúltban került sor — Buda 
várának 1686-os visszavétele kapcsán — a XVII. századi anyag újbóli átnézésére ; a 
mai napig újabb eredménnyel ez a munka sem járt. 

A magyar vonatkozású anyagot tartalmazó — és e vonatkozásban eddig feltárt — 
gyűjteményekből is hiányzik Lipót e rendelete. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
az Alsó-Ausztriára vonatkozó különgyűjteményck még nem kerültek feltárásra, s mi 
magunk sem nézhettünk személyesen utána.7 Természetesen, az átnézett gyűjtemé
nyek jegyzékéből esetleg ki is maradhatott, mert nem tekintették magyar vonatko
zásúnak, hiszen Alsó-Ausztriáról és Alsó-Ausztriához szól. A pátens egyetlen kitétele 
azonban magyarországi vonatkozásra utal, a pénzt egy „Magyarországon felállítan
dó erős hadsereg" költségeire kérik, hogy itt végre is „megállítható legyen a gaz törö
kök hada". 

A bibliográfiai — repertóriumi — válogatás szempontjaként elfogadhatnánk, hogy 
ezért ez még nem magyar, mivel tartalma kizárólag Alsó-Ausztriára érvényes. De a 
már fentebb idézett mondat miatt mi mégis annak tekintjük: „...eine genügsame 
Armada in Hungarn ins Feld zu stellen..." 

Nem célunk itt a törökellenes harcok költségeit, Magyarország és az örökös tarto
mányok anyagi hozzájárulását részletezni, mégis, röviden szólnunk kell ezekről.8 

Habsburg (I.) Ferdinánd 1527. évi I. dekrétumának 8. cikkelye kimondta, hogy 
minden egyes kaputól egy-egy forintot kell beszedni, a rendek azt meg is szavazták. 

6 Hadtörténelmi Levéltár. Törökkori iratok, 12. doboz 1686—1696.1690-ből egyetlen irat található, német nyelvű, 
kéziratos, április 22-én kelt a császári-királyi hadsereg magyar csapatokkal való megerősítésének tárgyában. Az ira
ton átengedési bélyegző: Überg. an Ungarn ad Pkt der Bige zum Archivvertrag Siehe KA 75/1927. (1. az 5. jegyz. is.) 

1690-es dátummal nincs nyomtatvány az anyagcsoportban. 
7 Haus, Hoí- und Staatsarchiv, Bécs: A birodalmi levéltárak magyar vonatkozású iratai, 1. k. : A birodalmi udvari 

tanács és a birodalmi udvari kancellária levéltára 2. rész: Tematikai levéltár, (összeáll. Buzási János) Bp., 1979. — 
OL. Kézirat —• (Levéltári leltárak 76.) 274—275. o. Deduktionen: Magyar vonatkozású nyomtatványok (1530— 
1790): uo. 2. k. 85—99. o. Militaria. 

8 L. az általánosan használt történeti munkákat, többek között: Magyar történet. IV. k. A tizenhatodik század 
<írta Szekfű Gyula) 1. kiad., Bp., 1934. A magyar állam bevételei: 134—136. o. A végvárak fenntartása, a befolyt jö
vedelmek elköltése: 138. o. Török segélykérő magyar országgyűlési küldöttség a birodalmi gyűléseken: 139. o. A bi
rodalmi segély, Türkenhilfe: uo.; Magyarország hadtörténete két kötetben (főszerk. Liptai Ervin) Bp., 1984. A had
viselés pénzügyi része: 1. k. 326—328. o.; Magyarország története 3/1. k. 1526—1686. (szerk. Várkonyi Ágnes) Bp. 
1985. Türkenhilfe: 429. o., Römermonat: 430. o. Hatáskör, rendek, központi hatalom: 614—623. o. 

Továbbá: Corpus juris hungarici (a továbbiakban: CJH) 1526—1656. évi kötetei: Az örökös tartományokat is 
illető hadi és pénzügyeket nem intézik feltétlenül a magyar kancellária útján : 328. o. A tiszta magyar ügyekben is a 
német—római birodalmi kancellária dönt. 1569. évi 38. t e : uo. 350. o. 
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Behajtania a bécsi Udvari Kamarának, illetve a kamara megbízottainak kellett. 
Ferdinánd 1526-ban szervezte meg a bécsi Udvari Kamarát a német-római császár
ság központi szervezetének mintájára. 1528-ban Magyarországon is felállította a 
Magyar Királyi Kamarát a régi kincstartóság helyett Buda, 1531-től Pozsony szék
hellyel. A Szepesi Kamarát Kassa központtal 1566-ban szervezték. A kamarák fel
adata a királyi jövedelmek kezelése volt, de önállóságukon nagymértékben csorba 
esett, mivel alárendeltettek a bécsi Udvari Kamarának. E mellett és ráadásul 
még a legtöbb magyarországi bánya, továbbá a Nyugat-Dunántúl királyi jövedel
meit a Magyar Királyi Kamarával egyenrangú alsó-ausztriai kamarai megbízottak 
szedték be. 

A Ferdinánd által felállított Magyar Királyi Kamara hatásköre, a hadiadót nem 
számítva, elvben az összes közjövedelem igazgatására kiterjedt, így a még Károly 
Róbert által a kincstár elmaradt jövedelmeinek pótlására bevezetett kapuadóra 
(telek-, vagy portális adóra) is. Az 1527. évi dekrétum azonban ennek beszedését 
a bécsi kamarára bízta. Ezen túlmenően a magyar kamara kezelte a vártartományok
ból befolyó összegeket — abban az esetben, ha a központi hivatal megkerülésével 
nem hajtották be és még volt mit. A közvetlen beszedésre viszont a vártartomány 
kényszerült, hiszen központi ellátmányt nem kapott. Egyszerűbb is volt az ismert 
viszonyok között ez az út, mintha oda-vissza utazna — és kézen-közön ugyancsak 
fogyna — a pénz. 

Mindezeken kívül létezett a fejadó, török adó „Türkenhilfe", amely nem a magyar 
országgyűlés ügye, erről a német-római birodalmi gyűlés döntött. Ferdinánd óta a 
török adó a birodalmi gyűlésben a vallási kérdések után közvetlenül következett, 
Miksa és Rudolf idején azonban már legelsőként tárgyalták. A török segélyt a biro
dalmi követek esetenként több évre szavazták meg, s ebből részesedést kérni a ma
gyar országgyűlés küldöttei is megjárták a birodalmi összejövetelt. A kiutalást bár 
jóváhagyták, kifizetésre alig került, hiszen ez az adó a tartományokban is rendre 
behajthatatlan maradt. Rendi gyűlés megszavazta adóról lévén szó, ez lett a behaj
tás akadálya is, nem lehetett közadók módjára kezelni és végrehajtani. 

Az egész pénzügyi, bevételi-kiadási, hadiköltségvetési ügy a közös Habsburg
uralkodó személye miatt egyszerre német-római birodalmi, Habsburg-birodalmi, 
örökös tartományokbéli és magyar ügy. így történhetett meg azután az is, hogy a 
magyarok hol ismerték, hol nem a befolyt pénzeket és összegeket, s hol beleszólhat
tak, hol nem a felhasználásába. Beleszólni ugyan nagyon szerettek volna: már az 
1567-es országgyűlésen sérelmezték, hogy a tiszta magyar ügyekben is a „német" 
kancellária dönt: erre a nyílt panaszra született azután a felülről megalkotott 40. 
törvénycikk — és ezt a rendek maguk szavazták meg ! Nevezetesen : az örökös tarto
mányokat is illető hadi- és pénzügyeket nem kell feltétlenül a Magyar Kancellária 
útján intézni. Ezek az ún. közös ügyek, a „mixta". És ugyan mit nem lehet ide 
sorolni ? 

Elvben Magyarország önállóan gazdálkodott és az országban nem voltak joghatá
lyosak az országgyűlést megkerülő rendeletek, illetve nem volt hatálya a törvényekre 
nem hivatkozó — avagy csak a német-római birodalmi gyűlés határozataira hivatko
zó — pátenseknek. Mégis születtek így rendeletek, hiszen Lipót hosszas uralkodása 
alatt mindössze négyszer hívott össze országgyűlést, 1659-ben, 1662-ben, 1681-ben 
és 1687-ben. A négy országgyűlés mindegyikén szó esett ugyan hadiadókról, azonban 
kizárólag csak a kapunkénti forintokról. A következő országgyűlésen pedig arról, 
hogy miért nem szedhették be.9 

Az országgyűléseken a nemesség a kapunkénti 1 forintokon felül megajánlott a 
királynak külön még egy forintot koronaőrségre, továbbá még a török ellen is 1618-
ban, 1625-ben, 1655-ben, 1659-ben, de ez sem folyt be időben és rendben. Az 1655-ös 
5. törvénycikk a hátralékokról általában szólt, majd a 40. már konkrétan Drasko-
vich győri püspök török elleni hadakra beszedett pénzéről érdeklődött. 1659-ben 
a 4. te tette ugyanezt szóvá. Mindezeket 1662-ig nem sikerült behajtani, illetve fel-
Jelni, sőt, az 1662. évi országgyűlésen felemlegették még az 1618-as (a 35. te.) az 

9 CJH 1657—1740. évi kötet, 241. o. 
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1625-ös (20. te.) és az 1638-as (8. te.) kivetéseket is, mint eladdig behajthatatlant. 
1687-ben a IV. törvény 26. és 27. pontja ismételten a behajtás gyengeségeiről szólt. 

Egy évvel később pedig, kivévén a magyarok kezéből már majdnem minden pénz
ügyi igazgatást, 1688. április 5-én Lipót elrendelte, hogy a töröktől visszafoglalt ma
gyar területek fegyverjog alapján az Osztrák Udvari Kamara alá tartozzanak. 

De sem egyik, sem másik határozatban avagy rendeletben nincs említés fejadóról. 
Külön fejadóról az országgyűlési határozatokban egyetlen alkalommal esett szó^ 
pontosabban az erdélyi fejadó megszüntetéséről.10 

Pátensünk kiadási idejéhez legközelebbi az 1687-es országgyűlés, ahol pénzügyi 
kérdésekben döntöttek, a 4. törvénycikkben a kapunkénti-forintonkénti megaján
lásról határoztak a T. Karok és Rendek, de rendkívüli adóról, fejadóról, netán annak 
behajtásáról, felosztásáról, vagy bármilyen, evvel kapcsolatos pátensről említéa 
nincs. 

Részletesen tárgyalták viszont a küldöttek a külföldiek befogadását: érdemeikre 
való tekintettel, a folyó török háborúban s a jövőben is országvisszaszerzŐ magatar
tásukat feltételezve adassék magyar honosság idegeneknek is, akik tevőleges szere
pet játszottak a folyamatos török háborúkban.11 

Az ország eredeti területének folyton növekvő helyreállítása mellett azonban ezek
ben az években főként mértéktelen elszegényedésről, katasztrofális anyagi helyzet
ről szólhatunk. A század folyamán a hadügy fejlődése, az állandó hadseregek megje
lenése, a hadseregek létszámának növelése, a modernebb és drágább fegyverek elő
állítása, az egész hadsereg eltartása a költségeket igen megnövelte. Valamennyi 
hadtörténelmi munka — a napjainkban is ismert és mindenki által használt forrás
munkák — egyöntetűen leszögezik, hogy a hadikiadások messze meghaladták az ál
lam bevételeit. Lipót örökös pénzszűkében tartotta hadseregét, s örökösen rendkívüli 
segéllyel, rendkívüli adóval teli kérésekkel fordult birodalmi gyűléséhez. 

A birodalmi gyűlés, a számos kisebb-nagyobb államot egyesítő Német-Római Biro
dalom törvényhozó szerve — többek között a rendkívüli adók megajánlása céljából 
— esetenként ült össze a császár hívására, a császár és a választófejedelmek egyhangú 
döntése alapján. A határozathozatalt követően azután egy újabb határozatban ki
mondták feloszlatásukat, s nem is gyűltek össze a következő hívásig. Az 1663-as 
összehívás után azonban nem oszlott fel a birodalmi gyűlés, folyamatosan üléseztek 
Regensburgban — korábban változó volt a székhely — egészen 1806-ig. Az ekkor ke
letkezett és bennünket érdeklő jegyzőkönyvekben állandóan visszatérő téma a sür
gős segély (Türkenhilfe) kérése a folyamatos török támadások ellen. Ezekről azután 
a határozathozatalt követően esetenként nyomtatott pátens, azaz „röplap", „plakát" 
is készült (készülhetett). 

Ilyen, katonai segélyekről és evvel kapcsolatos adókról szóló előterjesztést tárgyal
tak 1689-ben is,12 valamint az 1690. február 6. és december 31. közötti üléseken is.1* 
Bár pátensünk tartalma nem összbirodalmi intézkedés, csupán Lipót Alsó-Ausztria 
főhercegeként kiadott nyílt parancsa, mégis megeshet, hogy birodalmi gyűlésen szü
letett annak előzménye, vagy alapja. Mivel az eredeti jegyzőkönyvet nem állt mó
dunkban megnézni, nem tudhatjuk, hogy a mi pátensünk alapját képező rendelet 
szerepel-e a török segélyekről szóló jegyzőkönyvekben. így végül, ha a birodalmi 
gyűlés határozatán alapult is a rendelet, nem határolható be pontosan, melyik gyűlés 
hozhatta az intézkedést. 

Ha birodalmi határozat a pátensben foglalt rendelet alapja, kétséges annak ki
nyomtatási ideje is. 

10 Az 1868. évi XXXIV. te. 2. par.: Erdélyre nézve a védelmi díj, fejadó... címei alatt gyakorlatban volt adóne
mek... az 1869. évi január 1. napjától megszűnnek. CJH 1836—1868. évi k., 446. o. 

11 Adó: 1687. évi 4. te. 26—27. pont CJH 1657—1740. évi k., 3B3. o. Külföldiek befogadása: 1. uo. 354—355. o. 
Német—római birodalmi kancellária dönt. 1569. évi 38. te. : uo. 350. o. 

12 A birodalmi levéltárak magyar vonatkozású iratai (LL 76.) Permanenter Reichstag zu Regensburg. — 1. k. 1. 
rész. 139. o. 244. csomó, 1053—1060. o. 

18 üo . 191. o. A birodalmi gyűlés jegyzőkönyve : 208. csomó. 
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Korábban már említettük az 1687. évi magyar országgyűlésen elfogadott honosí
tásokat. Ekkor vált magyar állampolgárrá Strattman Tivadar Althét Henrik, római 
szent birodalmi gróf, ő császári és királyi felsége belső titkos tanácsosa s udvari fő
kancellárja, a törvény szerint „Magyarország többi lakosai számába bevétetvén", 
aki kancellári tisztségét az eddigi források szerint 1687-ig töltötte be, viszont 1690-es 
keltezésű pátensünkön is ő az ellenjegyző.14 

Az első kiadás, vagy utánnyomás kérdésében Strattman személye döntő. Ha 
ugyanis, mint a Levéltári leltárak 76. kötete jegyzetben közli, 1684—1687 között 
kancellár, de 1690-ben még ellenjegyző, akkor kétségen kívül utánnyomásról van szó, 

rendeletet első megfogalmazása idején kinyomtatták, ezt követően ,,állva 
hagyták a szedést" — udvari nyomdában és rendeletek esetében ez szokásos eljárás, 
jelentése, hogy a már kiszedett szöveget tálcástól félreteszik, s így nem kell újra bí
belődni vele, ha szükségessé válik ismételt kiadása — a frissesség érdekében csak a 
dátumot szedték újra. 

A Strattman-családra azonban nincs adat a Batthyány család levéltári repertóriu
mában sem, csak a tartalomjegyzék által leírt Genealógia a 21/a oldalon tartalmaz 
valami keveset. Magának az anyagnak az átnézésére azonban eddig nem került sor. 
Tüzetesen átnézve azonban a repertóriumot, kétséges, hogy a teljes fondok laponként! 
átnézése hozna-e eredményt;. Annyi így is megállapítható, hogy a Batthyány-család 
1662—1703 között élt II. Ádám tagja került kapcsolatba a Strattman-családdal. 
A házaspár iratai azonban nincsenek különválasztva, de nem is valószínű, hogy fel
menőre utaló adat volna bennük. Ez tehát nem hozott eredményt. Dr. Zachar József 
bécsi kutatásai szerint viszont Strattman 1683-tól osztrák udvari kancellár, egészen 
1693. október 25-én bekövetkezett haláláig. így teljesen természetes az ő ellenjegy
zése a pátensen, amelyet az uralkodó 1690-ben bocsátott ki. A korábbi publikus 
1687-es kancellári hivataltól való megválását semmilyen forrás nem támasztja alá, 
sőt — Zachar József szerint — a Clève hercegségből származó, 1680-ig a pfalzi vá
lasztófejedelem szolgálatában állt, majd a császárt Regensburgban képviselő állam
férfit, akit Lipót 1685-ben emelt német-római birodalmi grófi méltóságra, a császár 
különös bizalmasaként kezelte. Ezt azok a korábbi és későbbi házasságkötési közvetí
tései is bizonyítják, amelyekkel Lipót valahány frigye előtt megbízta. Jelentős befo
lyására utal még ténykedése annak érdekében, hogy I. Józsefet az örökös királyság 
jegyében 1687-ben a magyar, 1690-ben a római királyi trónra emeljék. 

Mindezek számunkra kétségtelen bizonyítékul szolgálnak arra, hogy pátensünk 
első rendelkezést követő első kiadás.13 

Azonban, ha bárkiben mégis felmerülnének kétségek, ezt, a Strattman kancellár
ságának behatárolásán kívül, segít eloszlatni maga a rendelet is, bár körüírt for
mában. 

Visszatérve eredeti feltételezésünkhöz: mivel a birodalmi gyűlésben többször, s 
nemcsak a tüzetesen átnézett 1690-es esztendőben16 szavazták meg a fej-
adót, s mivel nem volt behajtható, vagy csak részben sikerült a pénzt összeszedni, 
többször kinyomtathatták ugyanazt a szöveget, mindig a kinyomtatás évét jelölve. 
Általánosan. De ez nem volt összbirodalmi kivetés, hanem Lipót csak a leggazdagabb 
örökös tartományhoz fordult ; nincs a pátensnek korábbi változata, vagy egyéb nyom
tatott variánsa, amit bizonyít a pátens két kitétele is. Az egyik a bevezető részben 

14 L. a 11. sz. jegyzetet a külföldiek befogadásáról. 
15 LL 76.1. k. 2. rész 331. o. Strattman kancellár: 1684—1687. Más adatot a hadtörténelmi munkák sem közölnek 

róla. Honosítás, nemességadományozás nem található meg a használt kézikönyvekben: Királyi könyvek: Jegyzéke 
a bennük foglalt nemesség... adományozásoknak 1527—1867 (összeáll. Illéssy János, Pettkó Béla) Bp., 1895. ; Magyar 
nemes családok, IX. k. Baaperger — Syxt (írta Kempelen Béla) Bp., 1915.; Magyarország családai címerekkel és 
nemzedékrendi táblákkal 10. k. Sá—Szo (írta Nagy Iván) Pest, 1863. 

A herceg Batthyány család levéltára. Repertórium, (összeáll. Zimányi Vera) Bp., 1962. Kézirat. (LL 16.) 
Dr. Zachar József bécsi adatairól: ily tárgyú iratok sokaságát látta a Haus-, Hof- und Staatsarchiv Acta Privato-

rum, Acta Neuburgica és Collectanae gyűjteményében, ahogy ezt szíves szóbeli közléséből tudjuk és most köszönet» 
tel közreadjuk. 

16 Ujabb birodalmi adó megajánlása: 1687. február 27., április 16., december 16. LL 76. I. k. 1. rész 118. o. 1/d 
csomó : 

A török elleni felszabadító háborúra kért újabb katonai segély realizálásának nehézségei: 1690. december 6., de
cember 31. Uo. 114. o. 
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szereplő utalás: a franciák hitszegő, támadó magatartása felborulással fenyegeti az 
amúgy is törékeny békét,17 a másik az egyháziakkal kapcsolatos felsorolásban szere
pel. A pátens részletesen kifejti, hogy az egyháziaknak milyen mértékben kell adóz-
niok, s ez nem érinti a pápa által korábban megengedett egyházadóztatást, most 
újonnan kapott legfelsőbb jóváhagyásról van szó.18 

E két kitétel közül a ,,francia kapcsolat" érdemel nagyobb figyelmet. 
1688-ban XIV. Lajos francia király „felborította" az 1679. február 5-én Nymwe-

genben I. Lipóttal kötött békét és megindította harmadik hódító háborúját Pfalz 
megszerzésére. A franciák meg is magyarázták, hogy miért éppen most támadták 
meg Lipótot, aki meglehetősen szorongatott helyzetben volt: ezek szerint XIV. Lajos 
„őfelsége felhasználhatta volna azt a zavart, amelyet a magyarországi háború oko
zott a Császárnak a célból, hogy kikényszerítse a bécsi udvart végleges szerződések 
formájában átadni mindazokat a helyeket, amelyeket a münsteri és nymwegeni 
szerződés értelmében koronájához csatolt, s ezzel megszüntesse az egyenetlenség 
okát önmaga és a birodalom között, inkább hozzájárult egy fegyverszüneti vagy 
-nyugvási szerződéshez, mintsem, hogy hadai révén fejedelmeit és államait meg
fossza attól a lehetőségtől, hogy segítséget nyújtsanak a Császárnak, amelyre szük
sége volt, hogy visszaszorítsa az Ottoman Birodalom minden erejét...". Evvel az 
érveléssel szemben mások állítják, a francia király mindent megtett, „hogy kiérde
melje azt az elnevezést, amelyet a hajdani pápa adott neki, ti. hogy keresztény török, 
és éppoly nagy ellensége Európának, mint a mohamedán". A szemére vetik francia 
XIV. Lajosnak azt is, hogy szövetséget kötve a Magas Portával, annak sürgetésére 
szakította meg a fegyvernyugvást Lipót birodalmával, hogy a török támogathassa 
Thököly gróf terveit, akit még Franciaország is segített pénzzel és jó tanáccsal.19 

A megjelenés idejétől most már függetlenül kívánkozik a megjegyzés: a kor nagy 
hadi és politikai eseményei közül éppen ez az egyetlen, amelyet a pátens nem emle
get: Thököly erdélyi sikerei. A Szent Liga győzelmeinek jegyében lezajlott 1688-as 
esztendő után 1690-ig sorozatos vereségek, jelentős területveszteséggel járó kudarcok 
következtek. A nyugati hadszíntéren bekövetkezett francia támadást követően ellen
támadásba lendültek a török erők is, ezen hadi cselekmények szerves részét alkották 
Thököly hadmozdulatai. Bár vele szemben átmenetileg sikereket értek el a császári-
királyi csapatok, s az Udvari Haditanács ismételten ,,leírta" és bukottnak minősí
tette a bujdosófejedelmet, 1690 elején a kuruc király által megszervezett erdélyi had
járatban Zernyestnél alaposan elverték Heisler hadait, fogságba ejtvén magát a ge
nerálist is. A pátens dátuma jóllehet későbbi, a körülírás megfogalmazásában vagy az 
a körülmény játszott szerepet, hogy „szégyellték" az újabb vereséget, Thökölyt, 
vagy az, hogy véglegesen meg vertnek tekintették őt, a pillanatnyi hadállástól füg
getlenül. Ebben az előrelátásban kivételesen igaza volt Bécsnek, mert látványos 
volt ugyan Thököly győzelme és frappáns a fogolycsere — Donathus Heisler tábor
nokért Zrínyi Ilona —, de Thököly stratégiai hibát követett el, amennyiben Erdély
ben maradt. Innét azután Lajos bádeni őrgróf, magyarországi főparancsnok serege 
kiszorította. 1690 októberében Thököly Brassó mellől Havasalföldre menekült. 
A menekülés napját október 25-ében jelöli meg a kronológia, pátensünk dátuma 
október 26. A kettő között azonban semmiféle összefüggés nincs, a fényes sikerről 
Bécs még nem tudhatott. 

A pátensnek még két figyelemre méltó tartalmi vonatkozása van, ezek közül 
az egyik, és éppen az érdekesebb, nem tartozik az általunk vizsgált témakörbe. 

Már említettük, hogy Ferdinánd az 1548 végén kiadott utasításában szabályozta 
a Magyar Királyi Kamara és az Udvari Kamara kapcsolatát, azaz fontosabb kérdé
sekben ki kellett kérni az Udvari Kamara tanácsát, ugyanakkor a formailag egyenlő 
Alsó-Ausztriai Kamarának is mindenbe beleszólást biztosított. Többek között a nyu-

17 Magyarország hadtörténete két kötetben. 1. k. XIV. Lajos 1679-ben kötötte meg a Habsburgokkal a nymwegeni 
békét (297. o.), de a francia udvar már 1686-ban hadüzenettel élt (319. o.) és 1688-ban megindította a „pfalzi hábo
rú t " (1688—1697) (304. o.). 

18 XI . Ince pápa 1683-ban engedélyt adott Lipótnak, hogy megadóztassa a papságot. Magyarország története 3/2. 
k. 1606. e. 

19 Memoire des Raisons... Paris, 1688. The intriques of the French King... London, 1689. Idézi: Köpeezi Bêla: 
„Magyarország a kereszténység ellensége". A Thököly-felkelés az európai közvéleményben Bp., 1976.169—171.1. 
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gáti határvidéken elzálogosított várakat (Kőszeg, Kismarton, Fraknó) sem engedte 
visszaváltani, ezek közvetlenül az Alsó-Ausztriai Kamara felügyelete alatt maradtak, 
a Mária királynőnek jegyajándék címén lekötött bányavárosi jövedelmek a vissza
váltás után ugyancsak ide kerültek, majd a pozsonyi és óvári harmincadhelyek jöve
delme vándorolt át Alsó-Ausztriába. Mindezekből nagy részt a hadsereg fenntartá
sára fordítottak, ezek a jövedelmek egyébként nem voltak túlságosan magasak, 
mert például a hadiszállítások mentesek voltak a harmincadvám alól. 

A pénzügyi politika következtében a hangsúly Alsó-Ausztria irányába tolódott, 
különösen II. Ferdinánd uralkodása óta, amikoris az udvari ós alsó-ausztriai hivata-
lok váltak mindinkább kormányszervvé, egyre inkább elkülönülve a német birodal
mi, német császári ügyektől. Felső-Ausztriában a Habsburg főhercegi birtokok a 
XVII. század második felére már magánföldesúri kézbe kerültek, ez is növelte Alsó-
Ausztria súlyát és tekintélyét. 

Az állandó hadsereg pénzügyi alapját szolgáltató adórendszert Európában porosz 
mintára ugyancsak e század közepétől kezdték kiépíteni (I. Frigyes Vilmos 1653-as 
általános adóreformja nyomán), megkísérelve, hogy az adókat a parasztoktól és a 
városoktól hajtsák be. 

A földesúri osztály gyakorlatilag ezideig mentes volt a közvetlen adózás alól, 
a török segély (Türkenhilfe) összegét is rendre parasztjaitól szedte be. Ez késztethette 
Lipótot egy, az egyházi és világi nemességre egyaránt érvényes adó, pontosan hadi
adó ily formájú kivetésére e korai időszakban, messze a polgári rend általános köz
teherviselését megelőzőn, s a korábbi tapasztalatok alapján — amikoris a paraszt
ságon vették meg az adókat — még egy részletes felsorolás megiratására is. 

A felsorolás — az adókivetés tényén és általánossá tételén túlmutatóan — rend
kívül érdekes. Társadalomkutatók, szociológusok számára kimeríthetetlen téma 
volna a rangsorolás, annak minden osztályra és rétegre kiterjedő pontossága, kínosan 
aprólékos részletező volta. Mindenkit felemlít, aki csak számba vehető, kezdve az 
első osztályból való világi hercegen, feleségén és gyermekein, a különböző bérlőkön 
át a földesúri függés nélküli, első osztályba tartozó parasztokig és betelepített pa
rasztokig, vagy vincellérekig és bérlőkig. A német nyelv bizonyos esetekben finomabb 
árnyalatait a fordítás esetenként nehézkesebben követi, a „hitves" és „feleség" 
közötti megbecsülésben kisebb magyarul a különbség, mint a „Gemahlin" és a 
„Weiber" között. 

De idézetek helyett olvassuk magát a szöveget, amint következik németül, eis 
igyekezetünk szerint híven magyarul:20 

W i r L e o p o l d v o n G o t t e s G n a d e n / E r w o e h l t e r R o e m i s c h e r K a y s e r / zu a l len Z e i t e n M e h r e r dess 
R e i c h s / in G e r m a n i e n / zu H u n g a r n / B o e h e i m b / D a l m a t i e n / C roa t i en / Sc lavon ien K o e n i g / E r t z -
H e r t z o g zu Oes t e r r e i ch / H e r t z o g zu B u r g u n d / S t e y r / K a e r n d t e n / K r a i n / u n d W u e r t t e m b e r g 
Graff zu T y r o l u n d W o e r t z . E n t b i e t e n a l len u n d j e d e n Geis t - u n d W e l t l i c h e n O b r i g k e i t e n / L a n d -
L e u t h e n / U n t e r t h a n e n u n d G e t r e u e n / a u c h s o n s t J e d e r m a e n n i g l i c h / so in- u n d a u s s e r U n s e r e r 
S t a d t W i e n / u n d in d i e sem g a n t z e n L a n d O e s t e r r e i c h u n t e r d e r E n n s s e y n d / U n s e r G n a d u n d 
al les G u t e s : U n d g e b e n e u c h d a r b e y G n a e d i g s t zu v e r n e h m e n w a s G e s t a l t e n / d e r a n t r i n g e n d e 
G e w a l t u n d M a c h t so w o h l dess E r b f e i n d s Chr i s t l i chen N a h m e n s / a ls d e r S t a e t s F r i e d b r u e c h i g e n 
T r o n F r a n c k r e i c h (wie g e n u g s a m v o r A u g e n ) d e r m a s s e n be t r ohe l i g / u n d g ross / d a s s m i t g e n u g -

20 Az eredeti német szövegben ponton kívül elvétve vannak írásjelek, ezek pótlására ferde zárójel szolgál. Nem 
változtattunk ezen a gyakorlaton, a gondolati-mondattani egységeket mi sem jelöltük másképpen. A szövegben záró
jel is előfordul, ez gömbölyű az eredetiben is, változatlanul hagytuk. 

Próbáltuk egységesen jelölni az umlautos magánhangzókat, az eredeti szövegben ugyanis a kettőshangzós jelölést, 
valamint a felülhelyezett betűket (littera supraposita) egyaránt megtalálhatjuk, ezek jelölésére egyöntetfien a kettős 
(oe, ae) jelölést alkalmaztuk. Meghagytuk az i, j , y értékben vegyesen előforduló eredeti y jelölést. A nazálisokat nem 
tudtuk az eredeti írásmódnak megfelelően meghagyni, tehát teljesen kiírva jelöltük ezeket. Meghagytuk ere deti for
májában a változó írásmódot az „és" jelölésénél (und, umb), úgyszintén a földrajzi neveket is (Böheim, Boeheimb). 
A szöveg szedésénél az alaptípusos gót betű mellett az idegen eredetű szavak eltérő szedését kurzívval jelöltük, s mivel 
az eredeti szövegben kurzív sehol sem fordul elő, mint kiemelés ez nem értelemzavaró. 

A magyar fordítás esetében igyekeztünk az eredeti szöveg hangulatát visszaadni annak barokk nehézkessége nélkül. 
A fordítás majdnem hívnek tekinthető, de nem írtuk át, mert bár tartalmát nem csorbítottuk volna a mai mondattan 
szabályai szerint alkotott szöveggel, véleményünk szerint nem adta volna vissza az eredeti valódi ízét. Sajnos, nem 
tehettük meg — a fordító-szerző eredeti szándékának megfelelően — a teljesen korhű fordítás közreadását, be kellett 
látnunk, hogy annak archaikussága nem oly tökéletes, mint amilyen valós problémákat okoz nehézkessége. 

— 85 — 



»amer Gegenverfassung/ nechst Goettlicher Huelffe/ Unsere Erb-Koenigreiche/ und Landen von 
Feindlichen Einbrechen/ und Verderben zu erretten/ eine genügsame Armada in Hungarn ins 
Feld zu stellen/ und sonderlich daselbst des Kriegs ein reputirliches End zu machen/ die Ordinari-
Mittel/ und Weeg bey weitem nicht erklecklich. Dahero dann Wir nach reifflich/ und wohler
wogener Berathschlagung zur Conservation dess Vatterlands/ und eines jeden Wolfahrt/ Uns 
Gnaedigst resolvirt, eine allgemeine Bey- und Respective Kopff-Steuer auszuschreiben/ und zu 
begehren/ darvon sich niemand allermassen Wir das Lands-Vaetterliche Gnaedigste Vertrauen 
zu allen/ und jeden setzen/ wird entaeusseren koennen. Zu welchem Ende Wir auch den Auss-
wurff solcher Anlagen zu jedermaennigliches Wissenschafft hiemit durch dieses Unser Patent pub-
ticiren lassen wollen: wie folget: Darbey jedoch Gnaedigst verlangend/ dass solche Ordnung nie
manden an seinen Praerogativen, oder Vorgang praejudiciren: Die also benahmbsete Erste/ 
Änderte und Dritte Class auch nicht den Stand der Ehren beruehren/ sondern nach dem Ver-
moegen/ und desselben Unterschied gemeynt seyn solle. 

Fuer einen Weltliche Fuersten Erster Class werden aussgesetzet 1000 Fl. 
Die Gemahlin 500 Fl. 
Fuerstliche Kinder utriusq; Sexsus, jedes/ Gross/ Oder Klein/ so noch unter 
•dem Vaeterlichen Gewalt stehet 
Fuersten in der Änderten Class 
«Gemahlin 
•Sohn/ oder Freyle 
Graffen in der Ersten Class 
Gemahlin 
Kinder/ jedes 
Graffen in der Änderten Class 
Gemahlin 
Kinder 
Graffen in der Drit ten Class 
•Gemahlin 
Kinder 
Freyherren in der Ersten Class 
Gemahlin 
Kinder 
Freyherren in der Dritten Class 
Gemahlin : 
Kinder 
Ritterstands-Persohnen Erster Class 
Gemahlin 
Kinder 
Rit ter-Stands Anderter Class 
Gemahlin 
Kinder 
Ri t ter -Standt Dritter Class 
Gemahlin 
Kinder 
Generalen, Obristen /oder Commendanten/ so nicht Stands-Persohnen in der 
Ersten Class 
Deren Wae-Consortin 
Kinder 
In der Änderten Class 
Deren J5he-Consortin 
Kinder 
Obrist-Leutenant/ Obrist-Wachtmeister/ Haubtmann/ Rittmeister/ General-
Adjutant/ General-Auditor, und Leutenant/ Ober-Ingenieur Ober-Kriegs-
lund Ober-Proviant-Commissarius, und dergleichen 
Ihre Weiber 
Kinder 
Nobilitierte/ unter welchen auch die jenige verstanden/ so in Staetten/ oder 
auff dem Land ohne Dienst/ gleich fuer sich leben/ und weder unter die Staend/ 
noch Burgerschafft gehoerig/ in der Ersten Class 
Weiber 
Kinder -
Nobilitierte in der Änderten Class 
Weiber . 

250 Fl. 
600 Fl. 
250 Fl. 
125 Fl. 
500 Fl. 
250 Fl. 
125 Fl. 
300 Fl. 
150 Fl. 
75 Fl. 
100 Fl. 
50 Fl. 
25 Fl. 
100 Fl. 
50 Fl. 
25 Fl. 
25 Fl. 
12 Fl. 30 Kr 
6 Fl. 15 Ká-

150 Fl. 
75 Fl. 
37 Fl. SO Kr 
50 Fl. 
25 Fl. 
12 Fl. 30 Kr 
10 Fl. 
5 Fl. 
2 Fl. 30 Kr. 

300 Fl. 
150 Fl. 
75 Fl. 
200 Fl. 
100 Fl. 
50 Fl. 

60 Fl. 
30 Fl. 
15 Fl. 

40 Fl. 
20 Fl. 
10 Fl. 
25 Fl. 
12 Fl. 30 Kr. 
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Kinder 
Kayserl. Titular-H&ethe 
Deren Weiber 
Kinder 

Alle Kayserl. und Koenigl, besoldte Raeth/ Beambte/ und Bediente: In
gleichen der Staendte/ und Landschaffts-Beambte/ wie auch der Geist- und 
Weltlichen Officier/ Diener und Dienerin in Staetten/ Schloessern/ und auff 
dem Land/ welche Jae...rlich ueber Zweyhundert Gulden besoldet verdén/ 
•von jeden Gulden Besoldung/ und Adjuta den Zehendten Pfenning 
Die Weiber die Helffte/ Kinder der Vierdten Theil 
IDie jenige, welche Zweyhundert Gulden und darunter an Besoldung/ und 
Adjuten haben/ auch gemeine Dienstbotten/ Wirthschaffts- und Bauern-
Knecht/ und Dieren den zwaintzigsten Pfenning/ der also besoldeten Per-
sohnen ihre Weiber die Helffte/ und die Kinder das Viertel. 

Doctores Juris[et]Medicinae primae Classis 
Deren Eheweiber 
Jedes Kind 
Ejusdem Gradus secundae Classis 
Ihre Eheweiber 
Kinder 
•Cives Accademici primae Classis 
Ejusdem Gradus secundae 
Agentes, und Sollicitatores, Wie auch die Gerichts- oder von Hoff auss privile
gierte Advocaten 
Ihre Weiber die Helffte/ und die Kinder das Viertel dessen/ was ihre respective 
jVíaenner und Vaetter beytragen. 
Niderlaeger/ Hoffbefreyte/ und Bürgerliche Jubelier/ Silber-Handler Wexel-
herren/ fuernehmere Kauffleuth, Apothecker/ Materialisten/ und dergleichen 
erster Class 
Weiber 
Kinder 
Mittere/ oder Änderte Class 
Weiber 
Kinder 
Cteringere/ oder Drit te Class 
Weiber 
Kinder 
Unbesoldete Officier/ auffwarter und Page, der ersten Class 
Der Änderten Class 
Der Drit ten Class 
Burger in Landsfuerstlichen Staetten 
Der Ersten Class 
Der Änderten 
Der Drit ten 
Weiber und Kinder nach obiger Proportion 
I n gemeinern Landsfuerstl. Mitleidenden Ohrt/ der Ersten Class 
Der Änderten Class 
Weiber und Kinder/ Wie oben nach Proportion auff beede Class. 
I n Herrschaffts- Staetten/ der Ersten Class 
Der Änderten Class 
Weiber und Kinder/ wie vorgemelt. 
Inleuth in Kayser, Koenigl. und Landsfuerstl. Staetten/ der Esten Class 
Der Änderten Class 
Der Dritten Class 
Weiber und Kinder/ wie vor 
Freysassen und Aigen/ die unter keiner Herrschafft/ doch eigene Muehlen/ 
Hoeff oder Bauern-Gruend besitzen/ der Ersten Class 
Der Änderten 
Der Dritten 
Weiber und kinder nach obbedeuter Proportion. 
Die Wittiben/ sie seyen was Stands sie wollen/ den halben Theil/ so ihre 
Maenner in Lebszeiten nach hiervor bestimbten Ausswurff haetten geben 
sollen 

6 Fl. 15 Kr. 
40 Fl. 
20 Fi. 
10 Fl. 

50 Fl. 
25 Fl. 
12 Fl. 
30 Fl. 
15 Fl. 

7 Fl. 30 Kr . 
30 Fl. 
15 Fl. 

30 Fl. 

150 Fl. 
75 Fl. 
37 Fl. 30 Kr 

100 Fl. 
50 Fl. 
25 Fl. 
25 Fl. 
12 Fl. 30 Ki

6 Fl. lo Kr 
3 Fl. 
2 Fl . 
1 Fl . 

12 Fl. 
6 Fl. 
3 Fl. 

4 Fl. 
2 Fl . 

1 Fl. 30 Kr 
1 Fl. 

3 Fl. 
2 Fl. 
1 Fl. 

10 Fl. 
6 Fl . 
3 Fl. 
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Pupillen insgesambt das Quantum so ihren Vatter/ da er noch beym Leben 
waere/ betroffen haette . 
Ein Handwerckes-Gesell 30 K r . 
Tagwercker 18 Kr. 
Angesessene Bauren/ oder Unterthanen/ wie auch die Hauer und Inleuth 12 Kr. 
Die Weiber 6 Kr . 
Kinder 3 Kr. 

Ecclesiastici 

Belangend die Geistlichkeit/ wird selbe (allermessen Ihre Kayser. May. Ausser Zweiffei stellen) 
weillen sie dess Landsfuerstl. Schutzes bey so schweren zweyen Kriegen geniesset/ gutentheils 
vor Alters von Landsfuerstl. Mitteln gestiffte/ das Publicum sich selbst/ die Gottshaeusser und 
das gantzc Land von dem Mahometanischen Greuel zu salvivenj sich ultro, und auss freyen Willen/ 
zu deme/ was respectu ihrer nur allein fuer ein Beysteuer aussgeworffen ist/ bequemen/ ohne 
allen Verschub mit einem guten Exempel vorgehen/ zumahlen diese Beyhuelff mit derselben/ 
die Ihre Paebstl. Heil, vorwilliget/ keine Gemeinschafft hat / und zwar Unser Ordinarius, und. 
Bischoff zu Wienn/ dess H. Roem. Reichs Fuerst mit 1000 Fl. 
Der Bischoff zur Neustat t 200 Fl. 
Eine jeder Praelat der fuernehmeren Cloester/ oder welche sonsten von guten 
Mittlen/ folglichen primae Classis seynd/ zum Convente vél Capitulo 800 Fl. 
Ein Closter secundea Classis 400 Fl. 
Ein Closter teniae Classis 200 Fl. 
Die Probsteyen/ bey welchen kein Convent 200 Fl. 
Ein Canonicus ad S. Stephanun allhier 30 Fl. 
Die Abbtissinnen/ welche beguettert 000 Fl. 
Die Abbtissinnen von geringern Mittlen 300 Fl. 
Die ueberige Collegia Manns- und Weibs-Cloester/ welche Guetter besitzen 300 Fl. 
Die Collegia oder Cloester von geringern Mitteln 200 Fl. 
Derentwegen Unser Getreu-Gehorsambste Praelaten Stand (welcher Uns in 
viel Weg loeblich unter die Armb mit Geld-Mitteln gegriffen hat / den Auss-
wurff und die Classes von Uns- die uebrige Cloester und Gottshaeusser aber 
von Unser N:Oe:Regierung zu empfangen haben werden. 
Die Pfarrherren/ welche ertraegliche Pfarren haben 
Die Parochiae von Mittelmaessigen Ertragnuss 
Die eines geringem Einkommens seynd 
Ein jeder Bénéficiât, oder Curat 
Ein Capellan bey denen Ordinarijs, Decanis und Pfarrern/ wo eine zimbliche 
Besoldung 
Die uebrige Capellani 

Welcher nun in mehrern Rubriquen oder Classen einkombt/ als zum Exempel/ da einer/ oder 
der andere Land-Guetter/ Frey-Hoefe/ Frey-Muehlen/ Kauffmannschafften/ Bürgerliche Gruend/ 
einen Dienst/ oder ein Handwerck zugleich haet te / der solle nur allein das jenige Quantum, so 
fuer das hoechste aussgeworffen/ zu geben schuldig/ von denen anderen Quoten aber befreyet 
seyn. Und wailen Secundo, auch alle und jede Persohnen/ oder Officia, in dieser Lista zu sped-
ficiven nit wohl moeglich/ dargegen in dem bekandten Anligen dess gemeinen Weesens/ und der 
wehrten Christenheit von solcher Beysteuer Niemand exempt zu halten; Als seyn Wir der un-
gezwciffelten Gnaedigsten Zuversicht/ es werde ein Jeder/ er seye hierinnen rubriciret/ oder nicht/ 
auss Lieb und Devotion gegen Uns/ Unser Hochloebl : Ertz-Hauss/ und der gantzen Christenheit 
ein- als andern Weeg von diesem Mitleyden nit aussgeschlossen seyn wollen/ sondern sich darbey 
einfinden/ und selbfst] /szöveghiány/ die... /szöveghiány/ ...auch/ so in der Lista benennet/ und 
von Gott unter Unser Lands-Fuerstl: Vorsoeg mit benugsamben Mitteln... /szöveghiány/ sich 
umb ein mehrers denn ihnen aussgeworffen/ angreiffen, Drittens/ solle das Geld von Zeit dieses 
Patent... /fél mondat szöveghiány/ ...inner 14. Tagen/ von dem Land aber innerhalb Vier/ oder 
laengst Sechs Wochen/ in Unser Hof-Kriegs-[Zahl-Ambt]- (deme wegen dieses Gefaell ein be
sonderer R a t h zum Auffsehen zugeordnet worden) erlegt/ auch/ wie Wir alle ...jede Gn[aed]igst 
versichern/ zu nichts anders/ dann zum Krieg wider den Erb-Feind zu der Lands- Defension, 
Wohlfahrt/ und Sicherheit angewendet werden. Vierdtens ist dem Fuerstl: Passauerischen 
Ordinario, mittelst des Passauerischen dahier anwesender Consistorij, wie auch Unsern Wienner
ischen Fuerst l : Ordinario eingeraumbet/ und committiret/ dass Sie von allen in Oestereich unter 
der Enns/ ihnen untergebenen Pfarrern Beneficiatenj Capellanenj zwey gofertigte Verzeichnus-
sen/ darinnen der Pfarrer/ Capellan, oder Bénéficiât, mit allen seinen Leuethen benennet/ ab
fordern!/ darvon eine in das Kriegs-Zahl-Ambt/ und die andere nach Hof zu der von Uns 

100 Fl. 
60 Fl. 
12 Fl. 
12 Fl. 

5 Fl. 
3 Fl. 



verordneten Deputation einreichen/ benehens den sicheren Geld-Erlag in vorbestimbten 
Termin das ungeheuere Tuerckische Übel zu steueren veranstalten. Fuenfftens/ gleich-
maessige Verzeichnussen solle ein jeder dahier in- und bey Unser Residentz-Stadt/ mit 
Inzerirung seines Weibs/ der Kinder/ und aller Bedienten/ wie auch deren Besoldung/ der Hand
wercks-Gesellen/ und wer in seinen Brod ist/ in duplo zu seiner Instanz ainreichen/ dei Burger
schafft durch deren von Wienn Steuer-Ambt collectirtj und das Geld von Tag zu Tag gegen 
Quittung in das Kriegs-Zahl-Ambt sambt einer Verzeichnuss dorthin/ und der andern nach 
Hof erlegt/ mit denen uebrigen aber/ welche weder quod personalia, noch quod reália, der Bur
gerschafft/ oder denen Land-Staenden zugethan/ von ihren Vorgestzten Haupt oder Obrigkeit/ 
es auff vorbeschriebene Weiss gehalten werden: Massen dan Sechstens betreffen Unseren Ge-
treue-gehorsambsten N : Oster: Herrn- und Rit ter-Standt/ wie auch die jenige/ welche Lard-Guet-
ter innen haben/ oder sonsten ihrer Dienst halber unsern Land-Marschallischen Gericht unter-
worffen/ I tem/ die Bischoeffliehe/ Cloesterliche/ Pfarrliche/ der Benificiaten[ Spittaehler/ und 
dergleichen Unter thanen: ist Unsern Land-Marschallen Gnaedigst auffgetragen dahin zu sehen/ 
das sie sich/ und alle ihre Untergebene und daselbst wohnende/ diesem allgemeinen Beytrag 
und Kopff-Steuer unterworffene Persohnen/ ihre Weiber/ Kinder/ Hof- und Wirthschaffts-Officier/ 
und Bediente/ dessgleichen ihre unterhabende Burger/ Unterthanen und Inleueth/ auch deren 
Kinder/ Handwercks-Gesellen/ Dientsbotten/ und andere/ niemand aussgeschlossen/ sowohl von 
dem Weltlich- als Geistlichen Stand/ Spittaehlern und Stifftungen alles Fleisses beschreiben/ 
solche Beschreibung/ wie vor gemeldet/ in duple mit Handund Pettschaff t fertigen/ darvon einen 
sambt der Gebuehr in Unser Kriegs-Zahl-Ambt: die andere nach Hof geben. Was Siebentens/ 
eines oder dess andern Hof- und Wirthschaffts-Officier und Bediente/ wie zumahlen auch die 
Handwercks-Gesellen/ Tagwereker und andere Dienstbotten (deren Keiner vor der Bezahlung 
zuentlassen) betrifft/ solle jeder Herr/ Maister/ und Wirth/ derselben Gebuehr und Anlag in 
bestimbten Termin selbst abfuehren/ und hingegen befugt seyn/ den Ausstrag an ihren Bestallun
gen/ Besoldungen/ oder Woch lenlohn wieder einzuziehen/ und innenzuhalten. Achtens/ sollen in 
denen uebrigen Lands-Fuerstlichen Staedten und Maerckten/ die Burgermeister/ stadt- und 
Marckt-Richter/ es mit denen Verzeichnussen/ der Collectation, und den Geld-Erlag alles genau 
beobachten/ wie in vorigen beeden sechsten und siebenden Paragraphis Gnaedigist anbefohlen. 
Neuentens/ sollen die jenige/ welche mit Abfuehrung ihres Contingents saumig dcheinen/ den 
praefigirten Termin nicht beobachten/ wohl gar sich zuentziehen/ oder zuverschweigen meynen 
wurden/ das Contingent vierfach verfallen haben/ an s t a t t eines Gulden/ Fuenff Gulden derz'u-
geben schuldig/ und wider sie mit der Militärischen Execution zuverfahren co ipso bewilligett/ 
solche zuergreiffen auch eine jede Obrigkeit schuldig seyn: Wie dann Zehendtens/ auch Gnaedigst 
resolviratj das wofern ueber kurtz oder lang durch denunciation sich finden solte/ dass nicht 
treuelich attestirtj und theilst Leueth verschwiegen worden/ dem Denuntiantenj ohne Benennung 
seiner Persohn/ das Drittel solcher Straff gebuehren solle. Schiesslichen/ haben Wir dieses Mittels 
halber bey Hof eine Deputation, in anderen Unseren Erb-Koenigreichen/ Fuerstenthumben und 
Landen aber Gewisse Rae th und Commissarios verordnet/ welche in Sachen/ wo in einem und 
andern bey diesen oder jenen ein Anstandt oder Difficultaet sich herfuer thuen wolte/ nach 
billichen Dingen alles veranlassen/ und schlichten werden. Befehlen demnach allen und jeden 
Unseren nachgesetzten Kayserl: Instanzien/ Geist- und Weltlichen Obrigkeiten/ Landleuethen/ 
und allen anderen/ so in diesem Unsern Ertz-Hertzogthumb Oestereich unter der Enns befindlich/ 
wie auch Unseren Lands-Fuerstlichen Staedten und Maerckten hiemit Gnaedigst und Ernstl ich 
das sie von Zeit an der Publication dieses Unsers Kayserl : Patents allem deme/ was hievor von 
denen Attestationen/ und den Geld-Erlag statuiret/ treue-gehorsambst nachkommen. Den grossen 
Kriegs-Last/ Werb- und Ubernehmung frembder Teuetschen Voelcker/ unterstuetzen/ und in 
deme/ an Gewinnung der Zeit/ ehe die Gefahr weiters ueberhand nehme/ alles gelegen/ nit saum-
big sey sollen. Hieran beschicht Unser Gnaedigster Will und Mainung. Geben in Unser Residentz-
Stadt Wienn/ den Sechs und Zwantzigisten Monaths-Tag Octobris, in Sechszehenhundert, und 
Neuentzigsten/ Unserer Reiche/ dess Roemischen im Drey und Dreyssigsten/ dess Hungarischen 
im Sechs und Dreyssigsten/ und dess Boeheimbischen im Fuenff und Dreyssigsten Jahr . 

Leopold. 

Theodor Althet Heinrich Grave von Stra t tman. 

L. S. 

Ad Mandátum Sacrae Caesareae Majestatis proprium Johann Eilers D.r 
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Mi, Lipót, Isten kegyelméből választott római császár, a Németországi Birodalom mindenkori 
gyarapítója, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia királya, Ausztria 
főhercege, Burgundia, Stájerország, Karintia, Krajná és Würt temberg hercege, Tirol és Görtz 
grófja, kegyelmünkről és minden jóról biztosítunk mindeneket, minden egyes egyházi ós világi 
méltóságot, a föld népét, alattvalóinkat s híveinket, nemkülönben Bécs városunkban ós azon 
kívül is, továbbá az egész Enns alat t i Ausztria tar tományban lévőket. A legkegyelmesebben 
tudtotokra adjuk, hogy bizony mind a kereszténység ősellenségének, mint az állandóan békeszegő 
francia trónnak ereié ós hatalma annyira jelentékeny ós annyira csalárd, és ahhoz, hogy elegendő 
•erővel mentsük meg örökös királyságainkat és tar tományainkat az ellenség betörésétől és pusz-
lításától, Isten segítségén kívül egy elé séges hadsereget küldjünk hadba Magyarországon és 
különösen ahhoz hogy ot t a háborúnak tisztességes végét vessünk, a közönséges költségvetési 
eszközök és u tak korántsem elegendők. Ezért azután alapos és megfontolt tanácskozás után 
a legkegyelmesebben elhatároztuk, hogy atyáink földjének és minden egyes ember boldogulá
sának megtartásáért általános hozzájárulást, vagyis fejadót vetünk ki és az az óhajunk, hogy 
ez alól senki ki ne vonhassa magát , és Mi valamennyi alattvalónkba egyenként és összesen leg
kegyelmesebb honatyai bizalmunkat vetjük. Valamint ezen nyílt parancsunk útján mindenkinek 
.a tudomására akarjuk hozni a költségkivetés felosztását. Egyút ta l a legkegyelmesebben megköve
teljük, hogy ez a rendelkezés senki előjogait, vagy kiváltságait ne sértse. Az ekóppen megnevezett 
első, második és harmadik osztálynál sem érinti a szokásos megbecsülést, hanem csakis vagyon 
szerinti megkülönböztetést jelent 

Egy első osztálybéli világi hercegre kivetünk 1000 forintot 
Hitvesére 500 
Mindkét nembéli hercegi gyermekre, akár nagy, akár kicsi, ameddig 
atyai hatalom ala t t áll 350 
Második osztálybéli hercegre 500 
Hitvesére 250 
Fiára, vagy leányára 125 
Első osztálybéli grófra 500 
Hitvesére 250 
Mindkét nembeli gyermekére 125 
Második osztálybéli grófra 300 
Hitvesére 150 
Gyermekeikre 75 
Harmadik osztálybéli grófra 100 
Hitvesére 50 
•Gyermekeikre 25 
Első osztálybéli báróra 300 
Hitvesére 150 
-Gyermekeikre 75 
Második osztálybéli báróra 100 
Hitvesére 50 
'Gyermekeikre 25 
Harmadik osztálybéli báróra 25 
Hitvesére 12 forint 30 krajcárt 
•Gyermekeikre 6 15 
Az első osztálybéli lovagi rendhez tartozókra 150 forintot 
Hitvesükre 75 
Gyermekeikre 37 forint 30 krajcárt 
A második osztálybéli lovagi rendhez tartozókra 50 forintot 
Hitvesükre 25 
•Gyermekeikre 12 forint 30 krajcárt 
A harmadik osztálybéli lovagi rendhez tartozókra 10 forintot 
Hitvesükre 5 forintot 
Gyermekeikre 2 forint 30 krajcárt 
Első osztálybéli tábornokokra, ezredesekre avagy parancsnokokra, 

amennyiben nem rendbeli személyek 300 forintot 
Hitvestársukra 150 
Gyermekeikre 75 
A második osztálybeliekre 200 
Hitvestársukra 100 
'Gyermekeikre 50 
Alezredesre, őrnagyra, századosra, vagy lovaskapitányra , főhad-

segédre, főhadbíróra és helyettesére, főhadmérnökre ós főhad-
biztosra, élelmezési főbiztosra és hasonlókra 60 

— 90 — 



Asszonyaikra 
Gyermekeikre 
Az első osztálybeli nemesítettekre, közéjük értve azokat is, akik 

városban vagy falun, hivatal nélkül élnek, és sem a rendekhez, 
sem a polgársághoz nem tartoznak 

Asszonyaikra 
Gyermekeikre 
Második osztálybéli nemesítettekre 
Asszonyaikra 
Gyermekeikre 
Címzetes császári tanácsosokra 
Asszonyukra 
Gyermekeikre 
Valamennyi császári és királyi fizetett tanácsosra, tisztviselőre és 

hivatalnokra, éppúgy a városi és falusi tisztségviselőkre, valamint 
egyházi ós világi szolgálatban lévő, a városbéli, várakbéli és vidéki 
cselédségre, ha évi járandósága 200 forintnál több, minden 
forint járandóság vagy ellátás után 10 garast tartozik fizetni; 

Az asszonyok ennek felét, a gyermekek a negyedét; 
Azok, akiknek járandósága, vagy jövedelme 200 forint, vagy 
ala t ta van, valamint a közönséges belső és külső cselédek, béresek 
minden forint 20. garasát fizessék, az ilyeténképpen adózók 
gyermeke a negyedót fizeti, felesége a felét, 

Az első osztályba tartozó jogász- és orvosdoktorok 
Feleségük 
Minden egyes gyermekük 
A második osztályba tartozók 
Feleségük 
Gyermekük 
Az első osztálybéli egyetemi polgárok 
A második osztálybeliek 
Jegyzők és ügyvédjelöltek, hasonlóképpen a bírósági vagy az 

udvari kiváltsággal rendelkező ügyvédek 
Feleségük a felét, gyermekük a negyedét fizeti annak, amit az 

illető férj vagy apa adózik 
Első osztálybeli lerakattulajdonosok, az udvar által mentesített , 

vagy polgárjogú ékszerészek, ezüstkereskedők, pénzváltók, 
előkelőbb kereskedők, gyógyszerészek, szatócsok és hasonlók 

Feleségük 
Gyermekük 
A középső avagy második osztálybéliek 
Feleségük 
Gyermekük 
Az alsóbb, avagy a harmadik osztálybeliek 
Feleségük 
Gyermekük 
Az első osztálybéli díjazás nélküli tisztviselőjelölt, illetve hivatal
segéd 
A második osztályban lévő 
A harmadik osztályban lévő 
Első osztálybéli polgárok a szabad hercegi városokban 
Második osztálybéliek 
Harmadik osztálybéliek 
Az asszonyok ós a gyermekek az eddigi arányban 
Első osztályú polgárok a közönséges adófizető hercegi városokban 
A második osztálybeliek 
Az asszonyok és a gyermekek a fentiek arányában. 
A mezővárosok első osztálybéli polgárai 
A második osztálybéliek 
Az asszonyok és gyermekek mint fent. 
Első osztálybéli bérlők a császári, királyi ós hercegi városokban 
A második osztálybéliek 
A harmadik osztálybéliek 
Az asszonyok és gyermekek mint fent. 

30 forintot 
15 

40 
20 
10 
25 
12 forint 30 krajcárt 
6 15 

40 forintot 
20 
10 

50 
25 
12 
30 
15 

7 forint 30 krajcárt 
30 forintot 
15 

30 

150 
75 
37 forint 30 krajcárt 

100 forintot 
50 
25 
25 
12 forint 30 krajcárt 

6 15 

3 forintot 
2 
1 

12 
6 
3 

4 
2 

1 forint 30 krajcárt 
1 forintot 

3 
2 
1 
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Földesúri függés nélküli, első osztályba tartozó parasztok, akik 
saját malommal vagy majorsággal rendelkeznek, továbbá a telkes 
jobbágyok 10 forintot 

Második osztálybéliek . 6 
Harmadik osztálybéliek 3 
Az asszonyok és a gyermekek a fentiek szerinti arányban. 
Az özvegyek, legyenek is bármely rendbe tartozók, a felét fizetik 

annak, amelyet férjük kivetés szerint a fent megállapított adóban 
fizetett volna. 

A gyámság a la t t élők és az árvák összességében az t az összeget 
fizetik, amelyet apjuk életében fizettek volna 

Egy kézműves segéd 30 krajcárt 
Napszámos 18 
A betelepített parasztok vagy alattvalók ugyanazt fizetik, mint 

a vincellérek és bérlők 12 
Az asszonyok 6 
Gyermekek 3 krajcárt 

Egyházi személyek 

Ami a papságot illeti, mivel őfelsége főhercegi védelmét élvezi két ilyen súlyos háborúban, 
ő Császári Felségének nincs is afelől kétsége, hogy az egykoron jórészt főhercegi vagyonból 
létrehozott közösségét, önmagát, templomait és az egész országot a mohamedán borzalomtól 
végül is megmentse, a rá vonatkozóan hozzájárulásként kivetettet , jó példával elöljárva, minden 
késedelem nélkül meg fogja fizetni. E segélynek ahhoz, amit a pápa őszentsége engedélyezett, 
semmi köze sincsen. így hát az egyházi elöljáró és bécsi püspökünk a Szent Római Birodalom 
hercege fizetni fog 1000 forintot 
A bécsújhelyi püspök 200 
Az előkelő kolostorok valamennyi prelátusa, vagy azok, akik 

különben meglehetős vagyonuk következtében első osztálybéliek, 
rendházukkal és káptalanjukkal 800 

Egy második osztálybéli kolostor 400 
Egy harmadik osztálybéli kolostor 200 
A rendház nélküli prépostságok 200 
A helybéli Szent István templom kanonokja 30 
A vagyonos apátnők 600 
A kevésbé vagyonos apátnők 300 
Az egyéb vagyonos férfi és női kolostorok, társulások 300 
A kevésbé vagyonos társulások vagy kolostorok 200 
A Mi igen hiíséges és engedelmes főpapjaink (akik Minket pénz

eszközökkel sok utunkban dicséretesen segítettek), a kivetést 
és osztálybavótelt Tőlünk, a többi kolostor és templom pedig 
az alsó-ausztriai kormányunktól fogja megkapni. 

A plébánosok, akiknek jövedelmező parókiájuk van 100 
A közepes jövedelemmel rendelkező parókiák 50 
Egyes, kevesebb jövedelmű parókiák 12 
Minden egyes oltárigazgató vagy egyházi gondnok 12 
A megyéspüspökök, esperesek és plébánosok melletti káplán, 

akinek meglehetős fizetése van 5 
Egyéb káplánok 3 forintot 

Annak, aki több felsorolásban, vagy osztályban is előfordul, példának okáért földbirtokos, 
szabad majoros, szabad molnár és kereskedő, polgár avagy polgári szolgálatban álló, aki egyút
t a l a kézművesek közé is tartozik, nem köteles valamennyi kivetés alapján adózni, hanem csak 
azt a járulékot kell fizetnie, amelyet reá vonatkozva a legmagasabb összegben vetet tünk ki, 
a többi járulék fizetése alól mentesíttessen. 

Továbbá másodszor: mivel minden egyes személyt, vagy tisztséget nem lehetséges jegyzéken 
részletezni, ezzel szemben a védekező kereszténység közös ügyét szolgáló ezen megadóztatás alól 
senki kivételt ne képezzen, a legkegyelmesebb kétségtelen bizalommal vagyunk, hogy minden 
egyes(...) akár szerepel valamelyik rovatban akár nem, az Irántunk, Főhercegi Házunk és az 
egész kereszténység iránti szeretetből és odaadásból nem akarja magát kivonni az együttérzés 
egyik vagy másik kinyilvánításából, hanem megjelennek a maguk(...) a jegyzékben megneve
zett (...) és nagyobb összeget fizetnek, mint amennyit kivetet tünk számukra és Istentől való 
Főhercegi gondoskodásunk alatt( . . .) anyagi lehetőségükkel (...) Harmadszor: ezen nyílt parancs 
kiadási idejétől a pénzt (...) 14 napon belül, vidékről azonban inkább négy, de leghosszabban 
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hat héten belül kell Udvari Haditanácsunk pénztárába befizetni, ehhez, ezen adó végett, egy 
különleges felügyelőtanácsot rendelünk és ahogyan mindenkinek, Mi (... ) minden egyest (...) a leg
kegyelmesebben biztosítunk arról, hogy azt semmi másra, csakis az ősi ellenség elleni háborúra, 
az ország védelmére, boldolgulására és biztonságára fordítjuk. Negyedszer: a passaui hercegség 
elöljáró püspökének, a passauiak képviseletében i t t jelenlévő egyháztanács, valamint a bécsi 
hercegérsek útján engedélyezzük és megbízzuk őt, hogy az Enns alatt i Ausztriában az alájuk 
tartozó minden lelkészségtől, egyházi birtoktesttől, kápolnától két példányban készített jegy
zéket kérjen a plébános, oltárigazgató, a káplán minden emberének feltüntetésével, ebből egy 
példányt a Haditanács pénztárának, más példányt pedig az Általunk kirendelt bizottság útján 
az udvarhoz nyújtson be avégett, hogy a pénz befizetése a meghatározott időn belül biztosítva 
legyen és végét vethessük az iszonyatos török romlásnak, ötödször: hasonló jegyzéket kell 
mindenkinek ké t példányban benyújtani az illetékes hatósághoz székvárosunkban és vidéken, 
feltüntetve a befizetőt, feleségét, gyermekét, a szolgálatában állókat, valamint fizetett kézmű
vessegédeit és az egyéb általa e l tar to t takat . H a kétszer szerepelne jegyzéken a befizető, elöljáró
jához forduljon. A polgárságot pedig írja össze a bécsi adóhivatal és a polgárság jegyzék ellenében 
naponta fizesse a pénzt a Haditanács pénztárába, a másik jegyzéket pedig küldjék el az udvar
hoz. A többiek, akik esetleg még így is kimaradtak, mert akár személy szerint, akár vagyonuk 
alapján a polgársághoz, vagy a tar tományi karokhoz és rendekhez tar toznak, elöljáró felsőbb-
sógük útján a fentebb leírt módon kötelesek eljárni. Hatodszor: ami igen hűséges, alázatos alsó
ausztriai nemesi és lovagi rendünket, valamint azokat, akiknek földbirtokuk van, vagy szolgá
latuk miat t a Mi tar tományi udvarnagyi bíróságunk alá tartoznának, továbbá a püspöki, kolos
tori, plébániai, egyházi javadalmas kórházakbeli és hasonló alat tvalókat illeti, tar tományi 
udvarnagyi bíróságunkat a legkegyelmesebben megbíztuk, hogy felügyeljenek és szorgalmasan 
összeírják mind magukat , mind valamennyi alantasukat és a velük együt t lakókat, mind akiket 
korábban felsoroltunk és akik ezen általános hozzájárulásra és fejadóra kötelezett személyek, 
mind feleségüket, gyermekeiket, továbbá gazdatisztjeiket, majorsági intézőiket, alkalmazottai
kat , hasonlóképpen a nekik alárendelt polgárokat, alantasaikat és bérlőiket, továbbá ezek gyer
mekeit, inasait, cselédségét és másokat, sem a világi, sem az egyházi sorból senkit ki nem hagyva, 
még a kórházakból ós alapítványokból sem, s ezt az összeírást küldjék el a fentebb már meg
hagyott két példányban, aláírva és pecséttel ellátva. Egyik példányt a pénzzel együtt a Mi Hadi
tanácsunk pénztárába, a másikat az udvarhoz. Hetedszer: ami pedig bárkinek a majorsági 
intézőjót, vagy gazdatisztjót, alkalmazottait, miként kézműves segédeit, napszámosait vagy 
más cselédeit illeti, akik közül senkit sem lehet a fizetés alól felmenteni, azok u tán minden 
gazda, mester, vagy fogadós a meghatározott időben saját maga szolgáltassa be a járandóságot, 
viszont jogosult legyen arra, hogy ezen kiadást a javadalmazásból, díjazásból vagy heti bérből 
leszámítva megtartsa. Nyolcadszor: valamennyi főhercegi városunkban és a vásárhelyeken 
figyelmezzenek a polgármesterek, a városi és vásárhelyi bírák a jegyzékekre, a pénzbegyűjtésre 
és a pénzek befizetésére, amint azt a legkegyelmesebben megparancsoltuk előző két paragra
fusunkban, úgymint a hatodikban és a hetedikben. Kilencedszer: azokra, akik halogatják az 
adórész befizetését és az előírt időpontot figyelmen kívül hagyják, vagy pedig egyszerűen ki 
akarják magukat a fizetés kötelezettsége alól vonni és ezt titkolni akarják, háruljon reájuk 
részesedésük négyszerese, azaz egy forint helyett öt forintot tartozzanak fizetni és velük szemben 
a katonai végrehajtási eljárás magától értetődően megengedett, ennek elrendelése minden 
egyes felsőbb hatóság számára kötelező is. Tizedszer pediglen legkegyelmesebben elhatároztuk, 
amennyiben feljelentés során előbb-utóbb kiderül, hogy nem a valóságnak megfelelően nyilat
koztak és részben elhallgattak egyes személyeket, a feljelentőt, személyének megnevezése nélkül, 
a büntetés összegének egyharmada illesse meg. Végezetül, az udvarnál kijelöltünk ezen pénz 
kezelése okából egy külön bizottságot, a többi örökös királyságunkba, főhercegségünkbe és 
országunkba pedig bizonyos tanácsosokat ós biztosokat rendeltünk ki, akik az olyan ügyekben, 
ahol egyik, vagy másik esetben, ennél, vagy annál a személynél akadály vagy nehézség támadna, 
méltányos ügyintézés u tán mindent elintéznek és dönteni fognak. Ennélfogva ezennel mindenek
nek és minden egyes alárendelt császári hatóságunknak, egyházi és világi elöljárónknak, alatt
valónknak és mindenki másnak, aki az Enns a la t t i Ausztria Főhercegségünkben tartózkodik, 
valamint főhercegi városainknak és vásárhelyeinknek legkegyelmesebben és határozot tan meg
parancsoljuk, hogy ezen császári nyílt parancsunk kivetésének idejétől fogva mindazt, amit 
a bizonylatok kiállításáról és a pénz befizetéséről rendeltünk, a leghűségesebben és legengedel-
mesebben teljesítsék. A nagy háborús terhet, az idegen német seregek toborzását és átvételét 
támogassák, miközben minden azon múlik, hogy időt nyerjenek, mielőtt még a veszély jobban 
elhatalmasodik. Ez legkegyelmesebb akaratunk és szándékunk. Kelt szókvárosunkban, Bécsben, 
az 1690. esztendő október hónapjának 26, napján, római birodalombéli uralkodásunk 33., magyar 
királyságunk 36. és cseh királyságunk 35. évében. Lipót 

Theodor Althet Heinrich, S t ra t tman grófja 
A Szent Császári Felség nevében; a kiadmány hiteles. Johann Eilers D.r 
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MOLNÁR ANDRÁS 

ÁRVAY SÁNDOR EMLÉKIRATA 

Részletek egy negyvennyolcas honvédtiszt önéletrajzából 

Árvay Sándor 1826. július 28-án született a Veszprém vármegyei Középiszkázon.1 

Apja, Árvay Lajos, középbirtokos nemes és Veszprém vármegye táblabírája volt. 
Családjukban hagyományként öröklődött a fiúk taníttatása és a hivatal viselés,2 

Sándort is ügyvédnek szánta az apja. 10 éves korában, 1836 őszén került a szombat
helyi gimnáziumba. Az első és második osztályt ott, a harmadik és negyedik osztályt 
pedig már Pápán végezte, mivel apja időközben eladósodott, és eladva iszkázi kúriá
ját, birtokát, a közeli Pápára költözött. 1840-ben Sándor visszatért Szombathelyre, 
a gimnáziumot ott fejezte be. 1842 őszén a győri líceumba iratkozott be, majd miután 
azt elvégezte, a győri jogakadémián folytatta tanulmányait. 1846 nyarától Zala
egerszegen, István bátyja (megyei tiszti alügyész)3 mellett töltötte gyakornoki idejét. 

1847. október 4-én, a követválasztás alkalmával, Zala megye országgyűlési ifjai 
közé választották, és az 1847/48-as, utolsó rendi országgyűlésen mint Tolnay Károly 
zalai követ írnoka vett részt.4 

Az országgyűlés berekesztése után visszatért Zalába, és amikor 1848. június 5-én 
ott is kezdetét vette a honvédtoborzás, elsőként állt be a 7. honvéd zászlóalj önkén
tesei közé.5 A zászlóalj rendezésekor (július 10-én) került a harmadik századhoz, tize-
desi rangban. Szeptember 27-én léptették elő számadó őrmesterré, őrmesterként 
vett részt a pákozdi csatában, a schwechati ütközetben, majd a Simunich elleni Po
zsony és Nyitra megyei harcokban. Hadnagyi kinevezését már csak 1848 decemberé
nek végén, az ostromlott Lipótvárban kapta meg. 1849. február 2-án Lipótvár védői
vel együtt tette le a fegyvert. 

1849 márciusától szeptemberéig a csehországi Königgrätz várában raboskodott. 
(Ekkor készített róla — és negyven honvédtiszt bajtársáról — arcképet egy Moss-
müller nevű rajzoló.6) 1849 szeptemberében sorozóbizottság elé állították a hadifog
lyokat, ekkor Árvayt mint alkalmatlant, felmentették és hazaengedték. 1849. no
vember 29-én Zalaegerszegen ismét besorozták és csak egy magyar parancsnok jó
indulatán múlt, hogy mégis megmenekült. 1850. január 15-én Pozsonyban került újra 
vizsgálóbizottság elé, de mint egészségileg alkalmatlant, megint elbocsátották. Alig 
egy hónap elteltével azonban Sopronba, onnan pedig Pestre rendelték, ahol végül is 
besorozták, majd Bécsben beöltöztették, és beosztották a 49. sz. Hess gyalogezred 
újoncai közé. 

1 Az életrajzi adatok legfontosabb forrása maga az önéletrajz — „Árvay negyvennyolcas honvéd önéletrajza" 
(gépelt másolat) Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg) Adattára. 678—80. sz. 

2 A család múltjára : Veszprém megyei Levéltár. Veszprém vármegye nemesi összeírásai, 1780., 1817. 
3 Arvay István rövid életrajza : Szinrtyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891.1. k. 260. hasáb. 
4 A követválasztás jegyzőkönyve : Zala megyei Levéltár (ZmL) Zala vármegye nemesi közgyűléseinek jegyzőköny

vei (Kgy. jkv.) 1847: 3615. 
5 ZmL Katonaállítási iratok. Újoncok lajstromai. 1848. „Avató Jegyzék. Zala Egerszegh 7. zászlóalj." 
6 Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattára. Oct. Hung. 483. „A szabadságharc első hadi foglyai König-

grStzben 1849," 
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Árvay Sándor, a königgrätzi fogoly. 
Mossmüller rajza, 1849. 
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1850 áprilisától 1852 augusztusáig Dalmáciában, a Cattarói öböl menti falvakban 
állomásozó zászlóalj 6. századában szolgált közlegényként, majd az 1852 nyarán le
fizetett 500 ezüst forint váltságdíj fejében leszerelték és hazaengedték. 

1852 őszén érkezett vissza Zalába, és miután jogászként sem „rovott" múltja, 
sem politikai meggyőződése miatt nem helyezkedhetett el, az uradalmak és a volt 
jobbágytelkek tagosítását végző mérnökök mellett dolgozott segédként. Csekély 
vagyona teljesen elúszott adósságainak és váltságdíjának visszafizetésére, 1853 ta
vaszától egészen 1867-ig a mérnöki munka biztosította megélhetését.7 

1859 februárjában megházasodott és felesége szüleinél, a Zala megyei Lukafán 
telepedett le. 1860 és 1867 között kilenc gyermeke született, a felnőtt kort közülük 
öt fiú és két lány érte meg. 

1861-ben, az „alkotmány helyreállítása" után még csupán rövid időre vállalhatott 
hivatalt (esküdt volt a zalaegerszegi járásban)8 a várva várt nyugalmat a kiegyezés 
hozta meg az ő számára is. 

1867-től előbb járási esküdt, majd árvaszéki jegyző, azután árvaszéki ülnök, végül 
1872-tŐl aljárásbíró lett Nagykanizsán. 1894. november 1-én vonult nyugalomba és 
előbb Lukafán, majd 1896-tól Zalaegerszegen élt, ott is temették el 1914-ben.9 

Családjának történetét és személyes élményeit ősz fejjel, 1900—1906 között vetet
te papírra Arvay Sándor: „Azon kevés ismereteknek, melyekkel ősi elődeink életé
ből bírok, feljegyzését alábbiakban kívánom utódaimnak hátrahagyni, hogy amint 
illik is, bírjanak némi tudásokkal őseinkről." Kéziratát pontosan a nyolcvanadik 
születésnapján, 1906. július 28-án zárta le. 

írás közben nem befolyásolták politikai szempontok, nem vezették „történészi" 
ambíciók, nem a nyilvánosság, „csupán" családja, leszármazottai számára kívánt 
emléket hagyni maga után. Visszaemlékezését családja vázlatos, rövid történetével 
kezdte, majd élete első húsz évével, diákságával folytatta (írásának első része a ne
messég reformkori eladósodását, válságát, kétségbeesett útkeresését mutatja.) Ezután 
következett önéletrajzának legértékesebb, s legrészletesebben kidolgozott része, az, 
amelyben „negyvennyolcas" honvédélményeit, majd a kényszerbesorozás keserű 
éveit elevenítette fel. Nem törekedett többre (s ez erénye, de egyben gyengéje is em
lékiratának), mint a személyes tapasztalatok rögzítésére, az átélt eseme^tryek, a köz
vetlen benyomások ábrázolására. Nem keresett ok-okozati összefüggéseket, nem tárta 
fel az események mozgatórugóit (amelyekre nem is lehetett rálátása), nem kommen
tálta és magyarázta utólag bölcsen a történteket (mint tette azt a legtöbb emlékirat 
szerzője). A fárasztó, küzdelmes hétköznapokat, a történelem örvényébe került kis
embereket elevenítette meg a maga egyszerű, „földhözragadt" módján. Szinte komi
kusnak hatnak a hadmozdulatokhoz fűzött „gasztronómiai" emlékei, de próbáljuk 
csak magunkat beleélni a napok óta éhező, egy-két órát alvó, mégis hosszú mérföl
deket menetelő, elcsigázott honvédek helyébe... 

Árvay Sándor maga is azok közé tartozott, kik nem annyira alakították, mint in
kább „elszenvedték" a történelmet, ám munkája kiemelkedik a hasonló jellegű em
lékiratok tömegéből. Ahhoz képest, hogy az átélt események és leírásuk között öt 
évtized telt el, adatai meglepően pontosak. Feltételezhető, hogy nemcsak az emléke
zetébe vésődtek be ifjúkorának legnagyobb élményei, de azokról már korábban is 
vezetett feljegyzéseket. Olvasmányainak adatait csak igen mértéktartóan, és csak 
azokon a pontokon építette be (emlékezete kiegészítésére), ahol az események orszá
gos összefüggéseit is érzékeltetni kívánta. (Ilyen adat például az orosz intervenciós 
haderő létszáma). Emlékirata távol áll a romantikától, ábrázolásmódja tárgyilagos, 
realisztikus, bár fel-felcsillan benne a hazafiság nemes, finom pátosza. 

Az emlékiratot Arvay Sándor halála után leánya, Arvay Emília Mária zalaeger
szegi óvónő őrizte. Nála fedezte fel a kéziratot Kovács József, aki annak a szabadság-

7 Ezeket az úrbéri tagosítási térképeket ma is őrzi a ZmL Térképtára. Közöttük található Vöckönd község fel
mérése, Árvay saját kezű aláírásával (u. 449.) 

8 ZmL. Zala megye bizottmányi jegyzőkönyve. 1861:5 (február C). 
9 1867/68-ban tagja volt a Zalavármegyei Honvédegyletnek. Honvéd Schematismus (összeáll. Mikâr Zsifimond) 

Pesten, 1869. 107. o. Síremléke (márvány obeliszk) ma is áll Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőben. Sírfelirata: 
„ÁRVAY SÁNDOR. NYŰG. KIK. JÁRÁSBÍRÓ. VOLT 1848—49. HONV. HDGY. 1826—1914." 
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harcra vonatkozó részletét erősen átalakítva (kihagyásokkal, átírva, összevonva), 
és minden különösebb magyarázat, vagy kritika nélkül közreadta a Hadtörténelmi 
Közleményekben, 1936-ban. 

1948-ban, a szabadságharc centennáriumán Fülöp István zalaegerszegi levéltáros 
készített gépelt másolatot az eredeti kéziratról. Ezt előbb saját gyűjteményében, 
majd a zalaegerszegi megyei könyvtárban őrizte, végül a Göcseji Múzeumnak aján
dékozta. Mivel a kézirat őrzője, Arvay Emília, utódok nélkül halt meg, és az eredeti 
példánynak nyoma veszett, forrásközlésünk alapjául a Göcseji Múzeumban őrzött 
gépiratos másolat szolgált.10 

Az emlékirat legértékesebb, a szabadságharc eseményeire vonatkozó részét gya
korlatilag teljes egészében (egészen minimális kihagyással [...]) az önkényuralom le
írásának pedig kb. 50%-át (lényegesebb részleteit) közöljük. A szöveg helyesírását 
általában a maihoz igazítottuk, így jártunk el a földrajzi és személynevek esetében is, 
de kivételt tettünk néhány következetesen használt régies alaknál: pl. Jellasich, 
Simonits. A helyesírás bizonyos „modernizálását" a másolat sok gépelési, vagy ol
vasati hibája tette indokolttá, amelyek miatt az eredeti szöveg betűhív közlése 
amúgy is lehetetlenné vált. 

RÉSZLETEK ÁRVAY SÁNDOR ÖNÉLETRAJZÁBÓL 

A megye11 1848 május első hetében követ bsszámológyülést t a r to t t . [...] Ezen gyűlés napján12 

tör tént , hogy ebéd után Egerszegen az Aranybárány fogadó kávéházban ültünk többen 
fiatal emberek, mikor egyszer zeneszó mellett Ihász Dani Ernő ezredbeli hadnagy, kezében 
rövidnyelű nemzeti zászlóval betörtet a kávéházba, ránk kiál t : „No fiúk, hadd lássam, ki a le
gény a csárdában, ki mer felcsapni honvédnek?" Elmondta, hogy gróf Ba t thyány Lajos mi
niszterelnök őt a 7. honvédzászlóaljhoz főhadnagynak kinevezte, s megbízta, hogy kezdje 
meg a toborzást Zalában, hol a 7. honvédzászlóalj fel lesz állítva. (Azidőben már Horvátországból 
Jellasich a bécsi kamarilla hajtogatásaira és segélyével betörni készült Magyarországra a szen
tesí tet t törvények visszavonása, a pesti nemzeti gyűlés feloszlatása, és a szabadság megfékezése 
végett. Lenn, a Bácskában pedig a rácok mozgolódtak erősen, miért is a 12 honvédzászlóalj13 

felállítását határozták el, mihez Ferdinánd király is hozzájárult. Az 1. és 2. zászlóaljat Budán 
ós Pesten, a 3.-at Szegeden, a 4.-et Nagyváradon,14 az 5.-et Győrben, a 6.-at Veszprémben, 
a 7.-et Zala és Vasmegyéből, a 8.-at Pécsett, a 9.-et Kassán, a 10-et Debrecenben, a 11.-et Kolozs
váron, a 12.-et Marosvásárhelyen toborozták s szervezték.) Mi, a jelenvoltak természetesen azon
nal felcsaptunk, mintegy ha tan voltunk, s azonnal Ihász Danival cigányzene mellett a várost 
megjártuk toborozva, estvére kelve már közel harmincan voltunk honvédek. Folyt azután 
a toborozás vidékről, híre futván a dolognak, csapatosan jöttek felcsapni, úgy, hogy egy hónap 
a la t t lehettünk már háromszázan.15 Mindenik kapot t 20 pengő forint felpénzt, midőn beállott, 
abból csináltattak fehér foszlányt és nadrágot veres szegéllyel ; kék katonasapkát vörös rózsával, 
kinézésük így katonás lett.16 Ihász hadnaggyal elmentünk Keszthelyre, s onnét gőzösön Füredre 
toborozni, Keszthelyről a gazdasági intézet tanulói eljöttek velünk honvédnek.17 A 300 főnyi 
csapatunknak csaknem fele iskolavégzett vagy tanuló volt, fele pedig mesterlegóny, zsidó és 
földmíves fiúk. Egy hónap után főhadnagyunk beosztott bennünket szakaszokba, minden sza
kaszhoz nevezett ki négy tizedest, az egész csapat számára pedig egy őrmestert, ki előbb Ihász 
Danival együtt szolgált, régi katonaviselt ember volt, ki okta tot t is bennünket. Mikor így be 
let tünk osztva, egy délután, napiparancs után így szólott hozzánk főhadnagyunk: „Fiúk, most 
már elegen vagyunk ahhoz, hogy valamit kezdjünk. Én elvezetlek benneteket Muraközbe, ahol 
Csányi László, a kormánybiztos nemzetőr serege van, kérek tőle fegyvert számotokra, felfegy
verkezünk és betörünk Horvátországba, elfogjuk Jellasichot és a horvát lázadásnak véget-

10 Az eredeti kézirat és a másolat sorsáról: Kovács József: Adalékok az 1848—49-i szabadságharc 7-ik honvéd zászló
aljának történetéhez. In: Hadtörténelmi Közieményeli, 1936. 292. o., és Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség 
szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 288. o. 

11 Zala megyéről van szó. 
12 Pontosabban 1848. június 5-én. 
13 Ekkor még csak 10 honvéd zászlóalj felállításáról született döntés. A két erdélyi zászlóalj (a 11., kolozsvári, és a 

12., marosvásárhelyi) 1848 őszén alakult meg. 
14 A 4. zászlóalj alakulási helye Pozsony volt. 
16 A zalai toborzás tényleges adatairól: Molnár András: A 7. honvéd zászlóalj zalai önkéntesei. In: Hadtörténelmi 

Közlemények, 1987. 4. sz.. 753—760. o. 
16 A leírt ruházatot augusztus 10.—szeptember 5. között Pápán kapták meg, a helyi iparosoktól. A foglalópénz 

csak kisebb felszerelési tárgyak vásárlására szolgált. 
17 Itt csatlakozott Árvayékhoz Szekovics Pál, az egykori „Ferdinánd-huszár", aki naplóban örökítette meg a 7. 

honvéd zászlóalj történetét. {Szekovics Pál keszthelyi georgiconi hallgató és honvéd naplója 1848. május 16-tól 1849. 
•december 9-ig. (Közli Darnay [Dornyay] Béla) Keszthely, 1948. {Balatoni Múzeumi Füzetek, 7. sz.) Szekovics naplója 
hitelesíti és számos helyen pontosítja az ürvay által leírt eseményeket. 
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vetünk." Mi természetes a legnagyobb lelkesedéssel fogadtuk az ajánlatot, s azonnal akar tunk 
indulni, Ihász Dani rendelkezett, s harmadnap el is indultunk. Első nap Söjtörig mentünk, s o t t 
beszállásoltunk. Másnap reggel onnét elindultunk, Pusztaszentlászlón Oszterhuber József18 

mindnyájunkat megkávéztatott reggelire. Délután értünk Letenyére, hol Csányi László szállá
solt. Utazásunk fárasztó, mer t szokatlan volt, de mulatságos. Volt köztünk ugyanis egy pincérből 
lett honvéd, aki jól játszott harmonikán, azt kineveztük csoport bandájának, s előttünk haladt 
harmonikázva. Különösen ha faluba értünk, ot t nyegtette erősen a hangszerét, úgy, hogy a népek 
bámultak bennünket, el nem tudták gondolni, miféle natio ez, s honnét ju to t t a falujokba. 
Rendesen minden faluban megitat tunk, ha valami korcsma s boltba jóféle [volt] el is fogyasz
to t tuk , így meglehetősen későn értünk rendeltetésünk helyére, Letenyére. Letenyén a vendéglő 
előtt parancsnokunk felállította csapatját, s Csányi Lászlóhoz — ki a vendéglő ablakán lenézett 
s kérdezte, miféle csapat ez — felment jelenteni, hogy az alakuló 7. honvédzászlóalj már felavatott 
újoncai, s hogy miért vezette oda, hogy Jellasichot elfogjuk s az illír lázadásnak véget vessünk. 
Csányi megparancsolta, hogy azonnal visszavezesse csapatját Egerszegre, s iparkodjék azt 
kiegészíteni, a további parancsot pedig majd a minisztériumból fogja megkapni.19 

m 
H a felfegyverezhette volna csapatját, Ihász Dani biztos, hogy megkísérelte volna a betörést,. 

minek a csapat pusztulása lett volna a következménye, mert Varasdnál kellett volna betörni, o t t 
lévén híd a Dráván, a hídfő pedig ágyúkkal volt, s reduttal2 0 megerősítve és katonai őrizettel 
megrakva. Az éjét ot t tö l tö t tük Letenyén, s másnap korán reggel, mint a vert had, lehangolva, 
búsan indultunk vissza, fájlalva a kudarcot, mert el nem hi t tük, hogy ne sikerült volna vállala
tunk. Én az úton rosszul lettem, s Pusztamagyaródon kocsit fogadtam, amin értem be Söjtörre, 
hol Márton Pál úr fogadott házába, lefektetett, s forró fekete kávét i ta to t t velem, utána elalud
tam, erősen kiizzadva ébredtem fel, s egész jól éreztem magamat. Másnap visszaérkeztünk Eger
szegre, de többé nem volt a csapat az előbbi lelkes fiatalság. Megszégyenülve éreztünk magunkat. 
Azután rövid időre a minisztérium Szombathelyre rendelt bennünket, hová ugyancsak Ihász 
Dani vezényelt el. Szombathely mellett Ólad kis faluba lett a mi csapatunk elszállásolva. Szom
bathelyen is folyt már ekkor a toborozás zászlóaljunk részére, hol a megye fiatalembereket bízott 
meg a toborzással, parancsnokuk Szeghy Mihály fiatal ügyvéd volt, kinek hivatása a mi meg
érkeztünkkel megszűnt, átvévén : Ihász Dani, s Pestről odarendelt több, a zászlóaljához kineve
zett tiszt. Ólad falucskában tán egy hónapig voltunk, parancsnokunk volt Kovács József nyűg. 
huszárfőhadnagy, tapolcai születésű. Innét az összes 7. zászlóaljbeli újoncokkal együtt Vépre 
rendeltettünk, hol a zászlóalj alakítása tör tént meg. őrnagyunk lett Petykó nevű nyugalmazott 
gyalogos tiszt,21 ki köszvényes bajban szenvedvén, alig egy párszor mu ta t t a magát előttünk. 
Vópen 6 századra beosztott bennünket, az első század századosa lett Zinnern22 erdélyi szárma
zású, 2. századé Rumy András vasmegyei öreg, kiszolgált katona, a 3.-é Vouvermann Ferenc,21 

5.-é gr. Staremberg István rendkívüli alacsony kis emberke, előbb német lovasezrednél szolgált, 
6.-é Diósy nevű24 magyaros s katonás egyén. Én a harmadik századba lettem beosztva, és tizedesi 
rangot kaptam. Főhadnagyunk lett Bán Sándor, előbb Egerszegen megyei írnok s kiszolgált 
gránátos őrmester. Hadnagyunk Tertyánszky nevű tótmegyeri fiatalember, s Szél Mihály kiszol
gált huszárőrmester. A többi századoknál tisztek lettek : Rainer Aladár, Huszóczi Dénes, Hut i ray 
Sándor, Krizsa n. Szél János, — hadnagyok pedig: Inkey János palini, s Kis Sándor, a többieknek 
nevére nem emlékezem.26 

A zászlóalj ilyképpeni rendezése után Petykó őrnagyunk nyugalomba vonult, s helyette lett 
Zinnern, — az első század parancsnoka, segédtisztje pedig Rainer Adolf tanult tiszt, főhadnagy, 
lelkes magyar, az összes tisztek közt a legtanultabb és leglelkesebb, bár német létére a vezény
szónál többet alig tudot t . A zászlóalj századonként Szombathely környékén lett elszállásolva, 
az első század Szombathelyen. Július hóban, mikor már zászlóaljunk 1000-nél több főből állott,26 

Pápára lett rendelve, s oda Jánosházán és Somlóvásárhelyen át vonultunk be. I t t egypár napig 
még folyt a toborozás a városban, s miután a létszám összesen 1200-at meghaladott, be lett 
szüntetve, s a kiképzéshez fogtak, ami azonban nehezen ment, mert tisztjeink nagyobb része 
lovas volt előbb, s a gyalogosok teendőit nem tudták. Pápán, hogy nénémhez — ki akkor o t t 
lakott saját házukban, — közhonvédeket ne szállásoljanak, magam mentem szállásra Pétries 

18 Deák Ferenc sógora. 
19 A hihetetlennek tűnő vállalkozást Szekovies is leírta. 
20 Sánc vagy kisebb erőd. 
21 Valódi neve Petók Antal (a „Petykó" gúnyneve lehetett), százados volt a 2. gyalogezredben. 1848. június 8-tól 

október l-ig a 7. honvédzászlóalj parancsnoka. 
22 Karl Zinnern a 48. gyalogezred volt főhadnagya. Petók Antaltól ő veszi át a 7. zászlóalj parancsnokságát. 
23 Nyugalmazott huszárszázados. 
24 Dióssy Dénes, nyugalmazott huszár főhadnagy. (V. ö. : Urban: i. m. 401. o.) 
25 A 7. honvédzászlóalj tisztikarának névsorát (helyenként tévesen olvasva) közölte: Balogh Gyula: Vasvármegye -

honvédsége 1848—1849-ben. Szombathely, 1895. A nevek helyes írásmódjára 1. Urban: i. m. 399—409. o. 
20 A létszám még augusztus 4-én is csak 473 fő volt. (V. ö.: Urban: i. m. 260. o.) 
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György tizedes, sümegi fiú társammal, s ott voltunk augusztus közepéig. Pápán kezdték meg* 
a zászlóalj felruházását. Minden ember kapot t kék magyar nadrágot vörös zsinórral, „kótlit"*7 ' 
zsákszövetből és szürke köpenyeget. Pápán zászlóaljunk bandát is alakított felfogadott zené
szekből, közel húsz egyénből állott a banda, fúvó eszközökkel ellátva, karmesterünk Kaczér" 
nevű képzett pesti zenész volt. Fel lévén a zászlóalj mindennel szerelve, fegyvert még Szombat
helyen kaptunk, az Eszéki várból szállítottak „czinderes"28 puskát, azidőben a legújabb és á 
legjobb szerkezettel. Augusztus közepe táján jö t t rendelet a hadügyminisztériumtól, [.'..] — mely 
bennünket Pesten át Bácskába, a lázadó rácok ellen rendelt. Elmasíroztunk Pápáról Városlődön 
át Veszprém felé, de harmadnap Veszprémtől két órai távolságban új rendeletet kaptunk, m e l y 
szerint gyorsított menetben Muraközbe kellett sietnünk; Jellasich betörését minden órán várták. ' 
Visszafordultunk, és kocsin, — rész-szint ökrösszekereken, — vit tek Sümegen át Kanizsára, ott" 
megállapodásunk lett néhány hétre. Az első honvédzászlóalj, Ernő és Vasa ezred egy-egy zászló-" 
alja, a Miklós és Sándor huszárokkal bent volt Muraközben, számos nemzetőrrel. Jellasich 
szeptember második felében29 csakugyan betört Varasdnál erős hadtest granicsárral, rendes lovas 
ezredekkel s elégséges ágyúval. A mi hadparancsnokunk Teleki Ádám nyugalmazott tábornok 
volt. Előtte Ottinger 30 osztrák tényleges szolgálatban álló tábornok volt a hadtest parancsnokai 
ki átszökött Jellasich-hoz. Teleki tábornok és a rendes ezredből több főtiszt kijelentette, hogy 
Jellasich serege ellen nem harcol, mert annak is császári katonái vannak, s ők is azok lévén 
esküszegést követnének el, ha harcba bocsátkoznának vele. Kormánybiztos Csány László volt / 
s ily körülmények közt a visszavonulást rendelte el. Visszahúzódtunk Keszthelyig, o t t az až 
értesítés jöt t , hogy Jellasich a Balaton zalai partján utánunk indult, mire mi Kiskomáromig 
visszamentünk elébe, hogy csatát fogadjunk tőle. Ki volt akkor az ideiglenes hadparancsnok, 
nem tudom, Jellasich azonban nem jöt t a zalai oldalon, hanem Somogyban vonult Pest felé, 
parancsa lévén, hogy Pesten az országgyűlést oszlassa fel, a magyar minisztériumot tegye le, 
s mint az ország katonai kormányzója csináljon rendet. Mi a zalai parton vonultunk Keszthelyen' 
á t Tapolcáig. Tapolcától ismét visszaindították seregünket Keszthely felé, az az értesítés érkez
vén, hogy Jellasich mégis a zalai parton jön, Keszthelynél tehát ütköznünk kell, de ez a hír sem 
volt igaz, ismét visszavonultunk Fehérvárig. I t t új sereg is csatlakozott hozzánk, Ivánka Imre 
ezredes csapata, a borsodi önkéntesek két zászlóalja, egypár új zászlóalj, és a Zrínyi csapat 
Perczel Mór őrnagy vezérlete alat t , a Hunyadi zászlóalj Trangus őrnaggyal.31 Seregünk így 
mintegy 12 000 gyalogosra szaporodott, két ezred huszársággal, — a Miklós és Sándor ezreddel, 
kik utóbb az egész szabadságharc a la t t a legjobb katonáknak bizonyultak. Fehérvárott egy nap' 
az értesítés érkezett hozzánk, hogy Pvóth és Filippovits tábornok ala t t Jellasich jobbszárnyát ' 
képező 6 000 rendes katonaságból álló sereg bennünket oldalról támad meg, mire Fehérváron 
kívül, a várostól nyugatra csatarendbe fel lettünk állítva, de a hír ezúttal is valótlannak bizo
nyult, s mivel Fehérvárnál e sereget nem találták döntő csatára alkalmasnak, visszavonultak 
Sokoróig, ahol táborba szálltunk. I t t jö t t hozzánk Móga osztrák tábornok,32 s vet te á t seregünk 
parancsnokságát, i t t kaptunk Pestről ágyúkat is, két üteget, Mack honvéd huszártiszt parancs
nokkal.33 Ihász Dániel ot t vált meg tőlünk, kineveztetvén Pestre, egy újonnan felállított hon
védzászlóaljhoz századossá. Mi zászlóaljunk, a Zrínyi és Hunyadi csapattal, úgy az újonnan 
érkezett Wurtemberg huszárok egy osztagával, Répási huszárőrnagy34 dandárparancsnoksága 
ala t t a dinnyési pusztán a hadtest balszárnyát képezte, feladata lévén egyúttal a Tác és Ozora 
körül lévő Pvóth-Filippovits seregének visszaszorítása, ha csatlakozni akarna Jellasich főseregé
vel, amint tervezték. De Pvóth és Filippovits serege kifáradt volt, s nem közeledhetett, Ozoránál 
táborozott. Jellasich szeptember 29-én Pákozdra érkezett, s rögtön csatarendbe állítván seregét^ 
a csatát megkezdte.35 Szép, tiszta, napos idő lévén, jól lát tuk minden mozdulatát. A mi csa
patunk Pákozd és Sukoró között lévő szőlő mellett, csekély emelkedésű domb a la t t foglalt állást. 
Miklós huszárok egy százada volt a seregünk előtt jó előre tolva, közel az ellenség által elfoglalt 
térséghez. Amint az ellenség gyalogsága megindult a harctér közepén lévő, és az egész harcteret 
átmetsző száraz árok elfoglalására, huszáraink visszavonultak a főcsapathoz. Az ágyúzást az. 
ellenség megkezdte, Mack ütegének fiatal honvédtüzérei az első ellenséges ágyúszóra a „Szózatot" 
kezdték énekelni, s addig el sem hagyták, míg parancsnokuk tüzet nem parancsolt. Az ágyúzás 
mindkét részről megkezdődött, Mack tüzérei oly jól lőttek, hogy Jellasich tisztjei azt hit ték, 
francia tüzéreink vannak. A szárazárokban meghúzódott granicsárok kiűzésére az első honvéd
zászlóalj lett kirendelve, s feladatát rövid idő ala t t teljes sikerrel megoldotta. A granicsárokat 
kiszorítván belőle ; azok a csatatért északra környező szőlőhegyekbe vonultak, az ot t lévő pince-

27 „Kitli" (a német „Kittel" nyomán) = vászon felső ruha, „foszlány". 
28 Lőkupakos, csappantytís. 
29 Egészen pontosan szeptember 11-én. 
30 Franz Ottinger, es. kir. vezérőrnagy. 
31 Trangos István századosról van szó. (A Hunyadi csapat parancsnokai ekkor Szalay László alezredes és Mesz-

lényi Jenő őrnagy voltak és a csapat még Dunaföldvár környékén állomásozott.) 
32 Móga János cs. kir. altábornagy. 
33 Mack József tüzérfőhadnagy. 
34 Répásy Mihály, a 6. huszárezred őrnagya. 
35 A csata rekonstrukciója: Jenéi Károly: A pákozdi csata. In : Fejér megyei Szemle, 1935. 1—2, sz. 5—27. o. 
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•épületek mellé húzódva. Tüzéreink oly jól lőttek, hogy a hegybe vonult ellenségben sok kár t 
•okoztak, különösen Mack tüzérei. A pince mellé csoportosult horvátok közé oly jól lőttek, hogy 
azok onnét a szabadba kilépni nem mertek, o t t pedig a közébük csapódó golyó közülük igen 
sokat megölt. Ordításuk hozzánk, a balszárnyra is elhallatszott. Zászlóaljunk csata kezdetén 
az engedelmességet felmondta, elindult, hogy ő is tűzbe menjen, mert mint kiabálták, nem azért 
jöttek, hogy nézzék bajtársaik harcát, hanem, hogy együtt harcoljanak, ugyanis a balszárnyon 
lévén, tűzbe nem vit tek bennünket. Répásy dandárnokunk hozzánk jött , s megnyugtat ta legé
nyeinket, ígérvén nekik, hogy meglehet, a jövő órában ő vezeti őket harcba a dél felől jövő ellen
séges tábor ellen, s meglehet, hogy nékünk Jellasichot hátba kell fognunk, s akkor az egész serege 
végveszélybe ju tha t . „Az a jó katona fiam, — monda — aki nemcsak vitézül verekedni, de 
engedelmeskedni is tud" . A dandárnok éltetésével legénységünk megnyugodott. A csata javunkra 
eldőlt, az ellenség minden ponton vissza lett verve. Egy ellenséges csoportnál fehér kendőt lobog
t a t t a k mieink felé. Ivánka ezredes átlovagolt, de csel volt, s Ivánkát elfogták, azonban mieink is 
íbgtak el a horvátoktól főtisztet, s azzal kicserélték.36 A csata szűnőfólben volt már, amikor 
Perczel Mór őrnagy a Zrínyi ós Hunyadi csapattal, és egy század Miklós huszárral Tác és Ozora 
felé elment Roth és Filippovits seregét felkeresni. Roth és Filippovits Ozoránál tovább nem tu
d o t t haladni, mert serege, mind kiszolgált, öreg granicsárok lóvén, kifáradt, s az engedelmességet 
megtagadta. Mikor Perczel közeledett hozzájuk, fegyvereiket gúlába rakták, s ellenállásról 
letettek, pedig többen voltak Perczel seregénél. A Zrínyi zászlóaljhoz csatolták a Bécsből jö t t 
400 önkéntes német csapatát, s lett a zászlóalj létszáma 1600, a Hunyadiak 1200, összesen volt, 
2800 gyalogosa s mintegy 12—20 huszárja Perczelnek, de ágyúja nem volt. Roth és Filippovits 
kénytelen volt magát megadni, leveretvén serege. Pécsen át hazájokba kísérte a nemzetőrség 
a határszélig, tisztjei azonban hadifoglyokká lettek. Pákozdnál győztes seregünk fegyverszünetet 
kö tö t t 48 órára, a csatatéren lévő puszta árok volt a választóvonal, azon át előrehaladni egyik 
félnek sem volt szabad, mindenik fél azonban állását megtar tha t ta . 

Este mi seregünk a táborban megrakván a tüzet, sötétben elindula Baracska felé, hol állítólag 
kedvezőbb hadállás volt. Baracska a csatahelytől jó kétórai járás lehetett. Útközben éjféltájt 
nagy szél, utána pedig zuhogó zápor jöt t . Zászlóaljunkat egy majornál érte utol, megálltunk 
a szalmakazlak mellett, én az egyik kazal tövébe lopakodtam, egyik legényem egy öl szalmával 
befedett, az esőtől meg voltam mentve, és jót aludtam a szalma alat t . Reggel elértük új tábor
helyünket Baracskánál, hol a 48 órai fegyverszünet végét bevártuk. A horvátok azonban csata 
u tán éjjel felkerekedtek, s Fehérváron át futva mentek Mór és Győr felé. Fehérvárott 1500 em
bert hagyott Jellasich seregéből, azzal a meghagyással, hogy várják be Roth és Filippovits csa
pa tá t és azzal egyesülve kövessók Győr felé. Azonban Roth és Filippovits elfogatván, seregével 
nem jöt t , a fehérváriak pedig az ottrekedt 1500 horvátot lefegyverezték. A fegyverszünet le
teltével a mi seregünk is megindult Jellasich után, de nem bírta utolérni. Mosonyban a Miklós 
huszárok egy kis csapata Jellasich seregéből 15 vörös köpenyeges „szcrezsánt" utolért, s a piacon 
felkoncolta. Jellasichnak ugyanis vörös köpenyeges, szerb bőbugyogós és vörös török sapkás 
testőre volt a. „szerezsánoknak" nevezett vad s rablásra kész népség, ós a báni huszárok, (ban-
•deristák.). Ezek szánalmas kinézésű lovasok voltak. Lovaik apró és sovány, a huszárok öltözete 
Mária Terézia korából maradt csákó, (fent széles, alul szűk), bő mente, s dolmány, nadrág, de 
nejn volt az egyénre mérve, egyik majd belefulladt, oly bő volt a ruhája, míg a másik szűk volta 
mia t t majd megfulladt. A Sándor huszároktól egy közvitéz elfogott egy ilyen huszárt, — utóbb 
Pesten elnevezték Jézus Mária huszárnak,37 — magával hozta a táborba, vezette, mintha kecskét 
vezetett volna, pajtásainak azt mondta, azért fogta el, hogy este legyen a tűz mellett mivel 
mulatni. Jellasich Győrön felül seregének hasznavehetetlen részét (népfölkelőket) Kőszeg felé 
hazaküldte, maga pedig kifutott Ausztriába, Schönbrunnba táborba szállott. Ekkor még Bécs 
város t a r to t t a magát, már akkor körül volt zárva, de a császáriak nem érezték magukat elég 
erősnek az általános rohamra, kisebb összeütközések történtek köztük és a városiak közt. 

Én a pákozdi csata után néhány nap szabadságot kértem, hogy Pestre mehessek, ahol bátyám 
országgyűlési gyorsíró volt,38 így a Baracskától Parendorfig (Sopron megyében) történtekben 
részt nem vettem. Egyéb nem történt , mint Jellasichot üldözték, de nem érhették be. 

. Pestre Krúdy Gyula tizedes társammal mentem; ón a pákozdi csata előtt két nappal számadó 
őrmesterré lettem előléptetve. Pesten nem tud tam bátyám lakását, a véletlenre bíztam magamat 
feltalálására nézve. Kedvezett a véletlen. Budán, a Három Király szállóban vet tünk lakást, 
a hajóhídfőnél. Amint Budáról átmentem Pestre, a híd végében Pesten bátyámmal találkoztam. 
Mily szerencse, ha így nem történik, az Isten tudja, hogyan talál tam volna fel. Visszamentünk 

36 Ivánkát JellaCic küldte vissza fegyverszüneti ajánlattal. 
37 Ezt az „elnevezést" Degré Alajos is megemlíti: Visszaemlékezéseim. Bp., 1983. 252. o. 
38 Árvay István Lukács Jánostól tanulta a gyorsírást. 1846-tól Zala megye közgyűléseiről vezetett „gyorsírási 

jegyzékeket", ezeknek alapján küldte tudósításait a Pesti Hírlap számára. 
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Budára bátyámmal, kifizetvén a szobabért, hozzá szállásoltam Pesten a Zrínyi-utcába. Egypár 
napot töl töt tem Pesten, s azalat t találkoztam Ihász Danival, ki ekkor már egy új zászlóaljhoz 
Erdélybe lett őrnaggyá kinevezve. Amint meglátott, hozzám jött , s felszólított, hogy menjek 
vele Erdélybe, kineveztet hadnaggyá zászlóaljához. Nem tud tam magam rászánni, hogy meg
szokott társaimat elhagyjam, nem fogadtam el ajánlatát, pedig azt mondta, rögtön jön velem 
Nádosyhoz, a hadügyminiszter titkárjához,39 s egy óra a la t t ki leszek nevezve hadnagynak. 
H a elfogadom ajánlatát, most az Isten tudja hol volnék, ha a halál megkímélt volna az erdélyi 
véres csatákban. 

Budán a Tabán városrészben volt zászlóaljunk raktára,4 0 melyben teljes ruházat szépen rak
tározva volt Bajer hadnagy*1 őrizete alatt , a zászlóalj pedig vászonfoszlányban, kopott köpeny, 
s rongyos bakancsban jár t még télen is, egész elfogatásunkig. Találkozván véletlen Bajer hadnagy, 
raktárparancsnokkal az utcán, azonnal lefoglalt, hogy van vagy 40 embere, azokat azonnal 
transzponáljam a zászlóaljhoz. Másnap az útrenddel elkészülvén, s ugyancsak Nádosival aláírat
ván, harmadnap meg kellett indulnom transzportommal Győrig gyalog. Győrben Lukács Sándor 
fiatal ügyész volt kormánybiztos, nála jelentkeztem, s kértem kocsikat, mivel odáig legénységem 
kifáradt. Egy napot töl töt tünk Győrben, mely idő alat t Lukács hajósokkal alkudozott, kik 
legényeimet hajón Mosonyig elszállították volna, mivel kocsikat nem adhatot t . Az egész vidék 
kocsis és szekeres népe a táborba vi t t élelmiszert. Mivel a hajósnép sokat kért a szállításért, vál
lalkoztam arra, hogy gyalog elvezetem csapatomat, csak még egy napig nyughassunk. örömmel 
fogadta a kormánybiztos ajánlatomat, s irataim rendbehozása után elindultam, és szerencsésen 
elvezettem népemet Parendorfra, hol zászlóaljunk s egész hadseregünk napok óta táborozott . 
Míg én távol voltam a zászlóaljtól, kétszer is megindult a sereg a Lajtán át Ausztriába, de mind
kétszer egy napi járás után visszatért Parendorfba. I t t Vouvermann századosunk elvált tőlünk, 
Eszék várában lett egy új zászlóaljhoz őrnagynak kinevezve. Századosom Bán Sándor földim 
lett. Tán két-három napig voltunk parendorfi táborban, midőn ismét elindultunk Bruckon á t 
Ausztriába. Első nap Stixneusiedel nevű városkáig mentünk, hol a mezőn háltunk. Reggel korán 
indultunk, de rövid menetelés u tán megállott az egész tábor, és zászlóaljonként sorban felállott. 
Kossuth Lajos érkezett meg, s szemlét t a r to t t a sereg felett. Fehér lovon volt, tüzórközlegériyi 
egyenruhában, minden csapat előtt megállt, és rövid beszédet mondott . Előt tünk azt mondta : 
„Megkéstünk fiaim, előbb kellett volna jönnünk, de nem lehetett, az akadályokat csak most 
tudtam eltávolítani. Jönnünk pedig kellett, mert Bécsnek nagy szüksége van a segélyre, s be
csületünkben áll segítségére jönni, az is segített nekünk többször, többmódon." Midőn az ország
gyűléstől többízben deputációt küldött Bécsbe, hogy bizonyos dolgot kivívjon a királytól-, 
a bécsiek erős tüntetéssel kényszerítették a kamarillát az engedésre, de számtalan fiatalember is 
jöt t Bécsből, s beállt honvédnek, ez egyetemi ifjúság pedig — az úgynevezett „aula" — ezer 
egyénből álló légiót alakított, s jö t t hozzánk. (Ez a csapat, a — légió — keresztülharcolta a sza
badságharcot az erdélyi csapatnál Bem támbornok alat t . Ezeknél fogva becsületbeli dolog volt 
Bécset megsegíteni, mivel már akkor Windischgrätz egész erővel megtámadta.) — Azután elm* 
dultunk, s estig mentünk. Este egy sík mezőn, honnét már Szt. István4 2 tornyát lát tuk, táborba 
szálltunk, s főztük a napi eledelünket. Mikor besötétedett, látszott, hogy Bécs több helyen ég, 
az ágyúk pedig folyton dörögtek. Azon éjjel alig aludhattunk, folyton őrjáratot kellett a vidéken 
teljesíteni, pedig nappal is folyton talpon voltunk, Másnap a hadsereg fel lett csatarendbe állítva-
Már akkor azonban Bécs elesett, a császáriak bevették. A mi dandárunk Répásy őrnagy paranGS* 
noksága alatt ismét a balszárnyra jutot t . Zászlóaljunk Raupachnál4 3 állott a falu előtt. A faluból 
százados hársfasor vezetett a kálváriához, mely állott egy magos fallal kerí tet t kápolnából, 
tőszomszédságában pedig homokba ültetet t szőlőkert volt tökéletesen rónaföldön gyepüV-el 
szegve. Egy századunk a kápolna udvarában ve t t állást, több század a szőlőben. Két század 
a faluban volt tartalékban. A csatát jobbszárnyon Guyon ezredes és Görgey44 kezdték mag 
Schwechatnál, s az előttünk lévő horvátot rövid idő ala t t a faluból, — tovább Maasfeld45 faluból 
is kiszorították, győztesen haladtak előre, a középhad azonban nem tudot t előre jutni, miért is 
a győztes jobbszárnynak is meg kellett állnia, sőt Schwechatig visszajönni. A mi zászlóaljunkra 
9 óra tájban kezdtek ágyúzni és rakétából lőni. Távolról jö t t a lövés, több fáradt golyó csapa-, 
tunk mellett elállott. Legényeink a sorból kiszaladtak, felszedték a golyókat, tarisznyába rak ták 
majd otthon megmutatják, ha haza jutnak. Egy rakéta a zászlóalj felett pa t t an t el, de kár t nem 
te t t . őrnagyunk úgy megijedt, hogy azt is elfeledte, hogy magyar katona, németül vezényelt: 
„Recht um, Marsch Marsch,"46 és lovának sarkantyút adva a faluba benyargal t . .Együtt volt 

39 Nádosy Sándor alezredes ekkor a Nemzetőrségi Haditanács elnöke. 
40 A honvéd zászlóaljaknak nem volt saját raktáruk. 
41 Bayer Antal volt hadfi. 
42 A bécsi „Stephansdom"-ról van szó. 
43 Ismeretlen helynév, Szekovics naplójában „Kauchenwart" szerepel. 
44 Guyon Bichárd és Görgey Artúr ezredesek. 
45 Helyesen : „Mannswerth" (Mannswörth). 
46 „Jobbra át, indulj, indulj!" 
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• ekkor az egész zászlóalj, de a fele (4. 5. 6. század) velefutott az őrnaggyal a faluba. Mi, 1., 2., 3., 
.század álltuk meg helyünket. A 6. századnál már ekkor nem volt Diósy a százados, különben 
.azt hiszem, az őrnagyot megállította volna. Az én századosom sem tudom hova lett, nem volt 
.nálunk, főhadnagyom Hut i ray Sándor szólított fel, rendben tar tsam meg századunkat. Meg is 
.állotta helyét anélkül, hogy kényszeríteni, vagy rábeszélni kellett volna. Közben azután az el
szaladt rész is visszasompolygott az o t tmaradtak gúnyolása közben, őrnagyunk azonban sokáig 
,nem muta t t a magát. Eközben a csata folyt, de szerencsétlenségére egy golyó az ellenségtől 
a komáromi nemzetőrök közé csapott a központban ; tartalékok voltak és kaszások. Szétrebbent 
a 3000 kaszás, s oly zavart csinált, hogy még a Miklós huszároknak is vissza kellett vonulni. 
Móga pedig, a fővezér lováról leesett, jelentette Kossuthnak, hogy a vezérletről lemond, mert 
megsérült. A jobbszárny még mindig előnyben volt, a balszárny sem vonult hátrább egy lépéssel 
sem. Kossuth haditanácsot h i t t össze, s ot t Görgeyt megbízta a sereg visszavezetésével, ki meg
ígérte, hogy parancsát baj nélkül teljesíti. A hadsereg két óra tájban megkezdte a visszavonulást, 
a császáriak nem merték üldözni, féltek, hogy Bécsből támadás történhetik ellenök. A parendorfi 

• táborból lett Ivánka Imre ezredes Kossuth által az osztrák sereg fővezéréhez küldve mint parla-
mentáir, de küldetésének sikere nem volt. Herceg Windischgrätz bár fogadta Ivánkát , mert előb
bi időből ismerte, s hihető azt remélte, hogy a muta to t t kegye hozzájok visszatéríti Ivánkát , ki 
előbbi időkben nádor huszárfőhadnagy, s a prágai főparancsnoknak volt adjutánsa. Mivel azon
ban Ivánka nem maradt , visszabocsájtotta, de Jellasich csapata, mely a német sereg előőrsét 
adta, elfogta, s fogságba is maradt a szabadságharc leveréséig. A mi zászlóaljunk, egy szakasz 
Würtenberg huszár, három darab három fontos ágyú Raupachnál lett hagyva, hogy esetleg 
az ellenséget fenntartsa. Kétszer is jöt t erős lovascsapat felénk. Először vasas német, — egy 
divisió47 lehetett —, másodízben pedig uhlanusok, ágyúink egy pár lövésére visszariadtak. 
Négy óra tájban, midőn már alkonyodni kezdett, indultunk a mi seregünk után. Egy darabig 
az ágyúink folyton dolgoztak, egy lőtt , a másik lövés távolságon lemozdonyozott, a harmadik 
pedig vonult vissza, ez így t a r to t t felváltva, míg egy fiatal erdőbe, — csalitos ültetés — értünk, 
azután sem a vasasokat, sem az ágyúinkat nem láttuk, de szerencsére visszafordultak ők is. 
Egész nap nem et tünk, folyton talpon voltunk, ki is fáradtunk nagyon. Éjfél tájban értünk 
Fischamend18 kis városhoz, mely mellett lá t tuk a tábort tűztől világítva. Megörültünk, hogy 
most már megnyugodhatunk, kapunk enni. Nem úgy lett, a tábor üres volt. Azért gyújtot tak 
tüzeket, hogy az ellenség higyje, hogy ot t a seregünk, pedig az visszavonulásba volt. Nekünk 
be sem lett szabad menni a táborba, hanem reggelig éhesen, fáradtan kívül őrködni, s ha az 
•ellenség jönne, visszatartani. Keserves, s hosszú éjjel volt az. Reggel is anélkül, hogy egy falatot 
•ehettünk volna, tovább kellett mennünk, vissza hazánk felé. Ezen három nap alatt , mit Auszt
r i á b a n töl töt tünk, egyik nap egy zsemlyét legényem ezüst tízesen vet t , másik nap pedig egy 
darab száraz profuntot49 e t tem, egyebet semmit. Egész nap mentünk más vidéken át , mint 
jöttünk, csak estefelé értünk községbe, hol a táborunk volt. Első dolgunk volt beszámolni, hány 
emberrel érkeztünk meg a táborba, ki tűnt , hogy ötödfólszáznál kevesebben. Legnagyobb része 
embereinknek az éhségtől, fáradtságtól elgyötörve kidőlt útközben a sorból, s többé sohasem 
lá t tuk őket. Hova lettek, mi törtónt velük, a jó Isten tudja. Amint letáboroztunk, szakácsaink 
kezdtek főzni, s mire jelentésemmel elkészültem, kezdett a gulyáshús illata áradozni a levegőben. 
És én nem részesültem belőle. Traugmann Lajos hadnagy jöt t hozzám, s hívott be Kopesányba, 
hol majd jó. vacsorát kapunk. Nem akartam vele menni, de addig beszélt s erőltetett, még végre 
engedtem. Bementünk tehát , de meg is jártuk. A község tele volt nemzetőr s különféle nemű ka
tonával. A vendégfogadóban azzal fogadtak, hogy egy falat kenyeret sem tudnak adni. Mentünk 
tehát a faluba a kisebb korcsmákba keresni vacsorát, de sehol sem kaptunk. Már azt hi t tük, 
•éhesen kell visszatérnünk táborunkba, amikor egy kur ta korcsmából50 víg zajt hallottunk. Azt 
•.hittük, azért van a vígság, mert jól lakmároznak, tehát bementünk jó reménységgel. De i t t is 
csalódtunk, mert bort kaptunk ugyan, de ennivaló nem volt más, mint egy darab füstölt disznó
hús. Elhozattuk azt, de hozzá kenyeret adni nem tudtak , kenyér nélkül kellett a zsíros húst el
költeni, s mivel nem volt más, és mivel éhesek voltunk, elfogyasztottuk, bár nem esett jól. 
Visszamentünk táborunkba, o t t már a gulyáshús rég elfogyott. Lefeküdtem köpenyegemre és 
a puszta földön azonnal elaludtam, azt hit tem jól kinyugodhatom magamat. Ebbeli reményem is 
hiú volt, nem alhat tam reggelig. Éjfél tájban riadót vertek, fel kellett kelni, s fegyverbe állni. 
Simonies51 császári tábornok Morvaországból Holicsnál betört , és Nagyszombatig haladt a Kis 
Kárpátokon á t . A mi zászlóaljunk, az Ernő ezred egy zászlóalja, az első honvédzászlóalj, meg 
egy zászlóalj gyalogság, egy divisio Miklós huszár, két üteg ágyú Guyon ezredes parancsnoksága 
ala t t ellene indí t ta tot t . Rögtön kellett indulni, én menet közben Pozsonyig aludtam. Egyik legé
nyem a puskámat elvette, magam pedig más ké t honvéd között, rajok támaszkodva, aludva 

47 Osztály, lovassági egység: két század. 
48 Szekovics „Schwandorf"-ot említi. 
49 Katonakenyér (a német „Proviant" szóból). 
50 Időszakosan nyitvatartő italmérő hely. 
51 Balthasar Frein. Simunich császári altábornagy. 
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mentem. Midőn reggel virradatkor Pozsonyban a hajóhídfőnél, — Koronázási-domb, — megállt 
zászlóaljunk, akkor ébredtem fel. Nem tud tam elképzelni, hol vagyok és miként ju to t tam oda, 
míg legényeim meg nem mondták. Inason pénzt kért , hogy valami ennivalót vehessen, de egye
bet négy vajas kiflinél nem kapot t , az is még forró volt, akkor szedte ki a pék a kemencéből, 
más bolt vagy étkezde pedig még nem volt nyitva. Pozsonyból hamarosan lóvonta vasúton to
vább szállítottak Nagyszombat felé. Első állomásig mi sem történt , azonban a második állomáson 
túl , egy falu közelében le kellett szállnunk a kocsikról, mert az a hír jöt t , hogy Simonits Nagy
szombatot elhagyva szembejön velünk. A falun felül egy szántáson tömegbe állították zászló
aljunkat, a hideg esőben ot t kellett állnunk sokáig. Aznap nem kaptunk semmit enni, átázva, 
éhesen, álmosan, keserves volt a helyzetünk. Egyszerre a zászlóalj felkerekedett, s o t thagyot t 
bennünket tiszt és altiszteket, bement a faluba, magát elszállásolta. Egy ideig mi még kint 
maradtunk, végre mi is utánamentünk embereinknek. Minden ház tele volt katonasággal, min
den ablakon bekiáltottam, nincs-e o t t a 7. zászlóalj, 3. százada. Végre egy házból kiáltották, hogy 
o t t vannak; kijöttek értem, s bevezettek. Köpönyegem átázott , azt lehúzták rólam, hogy a kony
hában majd a tűznél megszárítják. A szobában voltak Ernő ezredbeli honvédek is annyian, 
hogy nekem nehezen tud tak helyet szorítani. Kenyerük és szalonnájuk volt, azzal jóllaktam én is, 
s reggelig aludtam a bűzhödt levegőjű szobában. A konyhában nyers fával tüzeltek, minek na
gyobb volt füstje, mint lángja, de ennek dacára köpönyegem megszáradt, azonban teljesen 
megfüstölve, úgy, hogy több napon át , ha eső esett, a füstös létől olyan lettem, mint a kémény
seprő. 

Másnap tiszta, napos idő volt, s elindultunk Nagyszombat felé, egy pár óra járásnyira volt 
csak tőlünk. Értesültünk, hogy Simonits a hírre, hogy közeledünk, elhagyta a várost, visszavo
nult futva azon az úton, amelyen jöt t , Nádas felé, a fehérhegyi átjárón. Délben értünk be Nagy
szombatba, ennünk a városiak hoztak, nagy tálakban a sorok előtt t a r tva az ételt, mi pedig állva 
kanalaztunk belőle. É n paradicsomos krumplit kaptam, de természetesen nagyon jó volt, három-
négy nap óta egyebet sem ehettem mint a kopcsányi füstöltet s a pozsonyi kifliket, előtte való 
este pedig kenyeret és szalonnát. Amint jóllaktunk, ú t ra kellett kelni Simonits után, hogy a fe-
hórhegyi átjárónál úton érhessük. Azonban megelőzött annyira bennünket, hogy Nádasnál, 
a Fehérhegyek lábánál csak a Miklós huszárok érték el az utócsapatát az ellenségnek. Tömegben 
vá r t a egy zászlóalj galíciai rendes katona a huszárokat, de azok hamarjában szétrebbentették 
a tömeget, közülük sok elesett, nagyrésze azonban a közel levő erdőbe menekült, s onnét a fő-
•csapatjuk után elmentek. Nádasnál mi sokáig álltunk, míg a huszárok a táj t á tkuta t ták , a sorból 
kilépni sem volt szabad ; pedig hideg szél havas esővel támadt , majd megvett bennünket az Isten 
hidege. Én sokat szenvedtem, mert még Pápán csináltattam egy vékony cipőt, s azóta mindig 
azt viseltem. Talpa elvásott, sarka félrement, sáros vízzel megtelt. Midőn a huszárok jelentették, 
hogy a közelben nincs ellenség, szabad volt a házakba bevonulnunk. Egy középnagyságú szobába 
közel ötvened magammal ju to t tam, de igen jól aludtam, annyira elaludtam, hogy mellényzse
bemben lévő pénztárcám kiesett, nem vettem észre, s valaki ellopta. Nem is kerestem, mert ha 
megtalálom valakinél, tudtam, hogy főbe lövöm érte, pedig az utolsó öt forintom volt. A Fehér 
hegyeknek nevezett Kis Kárpátokon át vezető u ta t az ellenség ledöntögetett fákkal eltorlaszolta, 
járhatat lanná te t te . Azért reggel kisebb csapatokban indultunk, mellékutakon át. Valahogy egy 
üteg hat fontos ágyút is á t tud tak szállítani, de a huszárság késett. Az én századom volt az első 
az átkelésnél, s annál fogva a ha t fontos ágyúüteg fedezetére let tünk rendelve. A hegy a la t t közel 
vol t Jabloncz falu, melyet még az ellenség utóhada megszállva t a r t o t t ; tüzéreink ágyúzni 
kezdték őket, s rövid időn a faluból kivonulni kényszerítették. Mi az üteggel futva mentünk utá-
nok, de a falu végén egy mély árkú hegyipatak hídját az ellenség felszedvén, míg azt helyreállí
to t tuk, elmenekültek. Azonban a huszárok, s az egész hadsereg is átkelt, s rendes csapatokba 
indultunk Szenicz felé, üldözve a németeket. Szenicz (Szénafalva) közelében a huszárok ismét 
beérték az ellenség utóhada egy részét, s megtizedelték. Kimerülve értünk Szenicz nagyobb köz
ségbe, hol egy úri házban kaptunk szállást egész századommal. Aznap ismét szép, verőfényes 
idő volt. Jó szállás és ellátásban részesültünk, bár a ház tulajdonosa csaladjával elmenekült. 
Kipihenve, új erőt nyerve, másnap ismét elindultunk Holies felé, az ellenség után. Hova elérve 
megérkeztünk, de az ellenséget utol nem értük, mire odaértünk, átvonult a Morva folyón Morva
országba, hova nekünk nem volt szabad mennünk. Az napot o t t töl töt tük. Én századommal elő
őrsre rendeltettem a Morva folyó hosszában. A magyarországi partja a folyónak kaszáló volt, sem 
fa, sem bokor raj ta, fedezetet tehát nem nyújtott . A morvaországi partja ellenben fűzfával volt 
sűrűn beültetve, honnét a császári vadászok biztosan lődöztek ránk egész nap. Éjjelre tűz mellé 
zsuppkóvóket hozattam, azokat felállogattuk, s mögötte teljes biztonságban voltunk. Egyik 
-őrszemet, egy zsidó gyereket megsebesítettek a németek, amint puskáját lövésre készen t a r t o t t a 
mellénél, jobb kezének egyik ujját, egy oldalról jöt t fáradt golyó eltörte. Nagy lármát csapott, 
az t hittük, hogy nagy sebet kapot t , pedig könnyebb sebzés volt. Éjjel a tűz mellett eldőzsöltünk, 
midőn egyszer Rainer századosunk odajött heted magával, kik közül két vagy három tüzér volt, 
egyéb fegyvere nem volt rövid kardjánál, tőlem néhány embert kért segítségül. A Morva folyón, 
közel hozzánk, nagyobbszerű malom volt, abba a császáriak betódultak, megszállták. Azt akarta 
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meglepni, és elfogni a németeket. Nem akar tam adni neki segélyt, mert előőrsről nem szabad 
távozni senkinek, de végre annyira ostromlott, hogy adtam néhány embert neki. Vesztére tőr
tént , mert t iszta, holdvilágos idő lévén, az emeletes malom ablakából megláttak közeledését, 
s lövésre készen várták. Amint a malom ajtajához ért, lövés dördült el bent, s felfedezve lévén 
támadása, jónak lá t ta visszavonulni csekély népével. Amint visszafordult, újabb lövés törtónt 
s a golyó Rainer századosnak a lapockája a la t t hatolt a mellébe, s elől megakadt. Emberei haza
szállították szállására, hol egypár nap múlva meghalt. O volt zászlóaljunk legképzettebb, s leg
lelkesebb tisztje, jóllehet császári generálisnak volt fia, katonai nevelésben részesült. Testtel, 
lélekkel szolgálta a magyar ügyet, legyen áldva poraiban is.62 

A következő napon a Morva folyón lévő hidat ágyúval szétrontották, s mi visszavonultunk 
Nagyszombatig, hol Guyon parancsnokunk elhagyott bennünket, visszament a főhadsereghez 
Pozsonyba. Helyét Ordódy Kálmán őrnagy foglalta el, ki egyáltaljában nem bizonyult dandár-
nokságra alkalmasnak. Tétovázó és késedelmeskedő volt minden tettében, bár katonai képzett
séggel bírt , de nem volt erélyes és eléggé bátor. Nagyszombaton századommal egy öreg kanonok 
házába lettem szállásolva, kinek öreg szakácsnéja jó vacsora és reggelivel látot t el engem, mint 
a beszállásolt legénység parancsnokát. Megkértem az öreget, hogy miután magával a nagyságos 
kanonok úrral nem találkozhatom, kérje meg nevemben, hogy egy pár nélkülözhető csizmával 
ajándékozzon meg, mert a cipőim akkor már használhatatlanok voltak. Rövid időre az öreg
asszony csakugyan hozott egy pár csizmát, de az volt a baj , hogy a kanonok kövér ember lévén, 
a csizma szárai oly bővek voltak, mindkét lábam szára belefért volna, de az engem nem feszélye
zett. Megtömettem szénával a fejét és szárát is, úgy jó szolgálatot t e t t . (Ekkor történt, hogy cipőm 
nem lévén, amidőn a dobos idézőt vert az őrmesternek, én nem jelentem meg őrnagyomnál, azért 
megharagudott rám és azt mondta, hogy lesz rá gondja, hogy mostanában tisztté ki ne; neveztes
sen. Be is vál tot ta a szavát, csak Lipótvárba neveztek ki két hónap múlva.) A téli hadjáratot 
abban végeztem. Eleinte nehéz volt be-nne járnom, de utóbb hozzátörődtem, s lábam sohasem 
fázott, pedig kegyetlen hidegeket kellett tűrnünk a hegyekben. Nagyszombatból visszarendeltek 
bennünket Nádashoz, hol a mi zászlóaljunk Binócz nevő tót községben lett elszállásolva, a had
sereg többi zászlóaljai pedig Nádason és Szomolánban. Guyonnal a Miklós huszárok is elmentek 
tőlünk, helyettük Hunyadi új huszárezredből jött két század. Binóczon rövid ideig volt száza
dunk, áthelyezték Szomolánba, s ot t voltunk december közepéig, amikor Simonits erősítést 
kapván, kivert állásunkból. I t t a szolgálat nagyon terhes volt, á t kellett kelnünk a Kis Kárpáto
kon, a hegynek az ellenség által megszállott rónaságra néző oldalára. A hegyen voltak az őrs
tanyák, az első a hegyek között egy völgyben, kis pataki malomnál, a második a hegy keleti 
oldalán az első felett, a harmadik az országút mellett szinte a hegy oldalán, a negyedik pedig 
ettől délre, egy völgyben levő kis malomnál, melyet néhány hold terjedelmű zsombékos berek 
körí tet t . Jobbra, balra tőle fennsík, szántóföldekkel, melynek oldalait mély árkok szelték á t . 
Ide jár tunk Szomolánból. Reggel 9 óra előtt indultunk ki, dél elmúlt, amikor elértük az őrs
tanyákat , ot t másnap délig szolgálatban voltunk felváltás után, ami egy órába került, míg min
den őrszem fel lett váltva, szállásunkra indultunk, és késő este értünk oda. Azután volt a napi 
étkezés. Volt egy németországi származású, borbólylegényből let t tizedesem, neve Lübling, [...] 
a kávét nagyon szerette, csaknem elveszett érte. Korán reggel eljött hozzám kávét főzni, s feke
tekávé volt a reggelink prófunttal. A községbeliektől nem igen lehetett élelmiszert kapni, ellen
séges indulattal viseltettek hozzánk. A falubeliek ki szoktak hozzánk az előőrsre járni, fenyőpár 
linkát, s szilvalekváros lepényt árulni. Silány táplálék volt, azért a századomnál levő egyik 
honvéd szeretőjének, ki Győrtől fogva mindég velünk volt, pénzt adtam, hogy szalonnát vegyen, 
s kenyeret, kint az előőrsön legyen mindig harapnivalónk. Rövid időn a nyereségből megadta 
a pénzemet, s azontúl mindég szerzett elegendő szalonnát, kenyeret és pálinkát. A szalonnát 
a tűznél megpirítottuk, zsírját prófuntra csepegtettük, s oly jó ízűen fogyasztottuk, hogy ét
vágyunkat királyok is megirigyelhették. December 6-ig csendes volt a szolgálatunk, egymást az 
ellenséggel nem nyugtalanítottuk. December 6-án azonban, Miklós napján, azt mondták : a galí
ciai polák császári katonák görög hitűek, s nagy ünnepjük Miklós napja, csináljunk nekik egy kis 
mulatságot, támadjuk meg őket, hihető nem várják a támadást , nagy lesz náluk a zavar. Csalód
tunk, készen vár tak bennünket. A lepényes tótok értesítették őket előre a támadásról. Századom
mal aznap is szolgálatban voltam a á. őrtanyán, a pataki kis malomban. Reggel virradatkor az 
első zászlóaljtól jö t t egy osztály támadni , százados, s alhadnagyokkal. Nekem őrsparancsnokom 
volt Traugmann Lajos hadnagy, azt a parancsot kaptuk, hogy a mi századunk tartalékképpen 
kísérje a támadó századot, s ha az visszaveretnék, vegyük mi át a harcot, hogy az visszavonul
hasson. Egy fiatal hadnagy az 1. zászlóaljtól vezette a csatárláncot. Rövid fehér szűrdolmány volt 
rajta, kivarrva piros rózsák s tulipánokkal. Mondtam neki, amint mellettünk elment, jó lesz 
a tulipános szűrt hátrahagyni, mert az igen jó célpont lesz. „Eh, nem félek", — felelte, s tovább-

I* 52 Rainer Aladár néhány életrajzi"adatát ismerteti, de halála körülményeiről nem tud: Bona Gábor: Kossuth Lajo» 
kapitányai. Bp., 1988. 491. o. 
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ment. Egy negyedórára rá puskán hozta két honvéd, átlőtték a combját. A támadó század vissza
vonult, a harcot á t kellett vennünk. Traugmann Lajos volt parancsnokunk, hozzám jöt t , kórt , 
rendelkezzem, mert ő nem tudja, mit kell tenni. Embereinket hamarosan csatárláncba osztva 
lassan visszafelé húzódtunk a rendelethez képest. Baj nélkül visszavonultunk állomásunkig, 
a malomig, o t t vet tem észre, hogy egyik tizedesem ötöd-hatod magával elmaradt tőlünk, egy 
dombra felhúzódott, s o t t csatát folytat a megkerülni szándékozó németekkel. (Gruber nevű 
somogyi fiú volt.) Hadnagyom már akkor elpárolgott, mikor és hová lett nem tud tam meg,, 
később sem lá t tam. Emlí tet t tizedesem megmentésére visszamentem a dombra fel, hogy velem 
visszavonulhasson. I t t történt , hogy mikor a dombról lejöttünk vízmosás közt, keskeny föld
nyelven haladtam lefele, közelről egy lövés leterítette a közvetlenül előttem haladó emberemet. 
Abban a pillanatban bíz ta t tam, hogy iparkodjék, mert bekerítenek bennünket, még előre is 
löktem szegényt. H a gyorsabban megy, a golyó, mely homlokán bement, s hátul a sapkáján 
kijött, engem talál. A véletlen mentet t meg azúttal a haláltól. Jobbról volt az ellenség, s az árkok
ban észrevétlenül megközelítettek bennünket. A szegény fiú, ki a lövést kapta , jobbra nézett, 
figyelni az ellenséget, s ekkor kapta a golyót. Ennél az egy embernél több nem esett áldozatul 
századunkból, de az első zászlóaljtól többen elestek, mert midőn lőtávolságra értek a falut körítő 
kertgyepühöz, mi magasan volt tüskéből összerakva, biztos helyről lőtték a támadó csapatainkat, 
ez pedig nem is lá t ta az ellenséget a magas gyepű mögött. Leérvén a dombról a malomhoz, 
lá t tam, hogy az ellenség egész a malom közelébe ju to t t , s erősebb lévén nálunk, a főcsapattói 
való elvágásnak, s elfogásnak voltam kitéve. Nekiindultam csapatommal a malom feletti berek
nek, mely gyengén volt befagyva, jege lábaink ala t t beszakadt, s lassan haladhat tunk előre a má
sik domb fele. Az ellenség elért a berek szélére, s onnan lövöldözött reánk 180, 190 lépésről, és 
csodálatos hogy egy lövésük sem talált , pedig vagy tíz percig lődöztek bennünket, míg á tér tünk 
a szomszéd domb aljához, melynek tetején volt csapatunk. Kijött egy század Hunyadi huszár
ral és 3 háromfontos ágyúval. Ot t volt Ordódy parancsnokunk is fehér paripán. Amint embereim
mel felértem a dombtetőre, Ordódy rámkiáltott , miféle csapat ez. Lova előtt megállva jelentettem, 
hogy a 7. honvéd zászlóalj 3. százada, mely a malomnál volt poston, s a támadást fedezte; kér
dezte hol vannak tisztjeim, azt feleltem, valahol elmaradtak tőlünk. Akkor tud tam meg, hogy 
századosom is kijött utánunk, de egy vízmosásban elfeküdt, s o t t hallgatta a történteket . 
Ezalat t az ellenség egy rakétaállványt állított fel a lapon, -— néhány száz lépésnyire tőlünk, kik 
a domb tetejét foglaltuk el. Mikor Ordódy előtt álltam jelentést téve, egy rakéta jöt t , s lovát 
vékonyában á tü tö t te . Maga Ordódy leesett lováról, mellét megütötte oly erősen, hogy beszólni 
nem tudot t , egy ágyúra fektettük, s beküldtük Nádasra, szállására. Az ot tmaradt két ágyú több 
lövést t e t t ezalatt a völgyben idestova húzódó ellenségre, de oly rosszul lődöztek, egyetlen tarack 
sem talált . A császáriak a rakétaszór ó j ukkkal folyton rakétáztak, de ők is oly rosszul lődöztek, 
hogy lövegjeik mind a fejünk felett repültek el a közeli erdőbe. Csak az első rakétájuk találta 
Ordódy lovát, melyet agyonlövetett, mert át lőt t vékonnyal hánykolódott. Sokáig t a r to t t még 
az ide- s tovajárás ütközet nélkül, míg végre az ellenség elvonult falujába, mi is elfoglaltuk 
előbbi állásunkat. Az elesett emberemet, ott , hol elesett, elföldeltük, keresztet is t e t tünk fejé
hez, és azzal a nap eseményei rendes kerékvágásba visszazökkentek. 

Ezután 8 napon át rendes lefolyása volt dolgainknak. December közepén azonban, 14, vagy 
16-án az ellenség támadást intézett ellenünk. Ugyanis Windischgrätz végezvén a bécsiekkel, 
hadával megindult Magyarországba, azt is meghódítani. A főseregünk Kopcsány és Pozsony 
környékén volt, Lajta mellett, fővezére Görgey Arthur, balszárnya Šopron körül összeköttetés
ben a központtal, — úgy emlékszem gr. Eszterházy53 ezredes parancsnoksága alat t — jobbszár
nyát a mi csapatunk képezte Ordódy Kálmán őrnagy parancsnoksága alat t . Az ellenség centruma 
lajtai Brucknál tör t be Windischgrätz herceg parancsnoksága alat t , a jobbszárnyát Jellasich 
vezette Sopron s vidéke ellen, balszárnyát mivelünk szemben állított Simonits tábornok képezte 
7—8000 főből álló sereggel, de jól volt ellátva mind ágyúkkal, rakéta üteggel, mind lovas és mű
szaki osztagokkal. A mi csapatunk állott az 1. és 7. honvéd zászlóaljból, Ernő ezred 3. zászlóalj
ból és két század Hunyadi huszárból. Új ezred volt a Hunyadi huszárezred, de helyét jól megál
lot ta mindég, sok levén közte a kiszolgált öreg katona. Ágyúink, mint lá tha t tam, volt egy üteg 
6 fontos és két üteg 9 fontos. Tüzérségünk gyenge újonc volt. (A Miklós napi támadásnál ta
pasztaltam, hogy igen gyengék. Néhány száz ölnyire volt tőlünk az ellenség völgyben, s 10-14 
lövés közül egy sem talált , ezért a tüzelést be is szüntette a parancsnok s ágyúit visszavonta 
Nádasra.) [...] 

Midőn december közepe táján az egész császári sereg hazánk ellen indult, századom szinte 
előőrsi szolgálaton volt, az első számú, legbiztosabb őrstanyán. Velünk voltak tisztjeink is 
a századossal együt t . Délben a második őrállomásról jöt t az őrmester 4 honvéddel bennünket 
értesíteni, hogy meg vagyunk támadva az egész vonalon, s a 2., 3., 4. őrállomáson készenlétbe 

53 Esterházy Pál gróf, honvéd ezredes. 
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helyezkedjünk, hogy kellő időben ott teremhessünk, ahol segélyre lesz szükség. Az értesítő őrs 
távoztával a mi kapitányunk összevonta a századát, s elindult Nádas felé. A Nádas előtti mező
ségen az első honvéd zászlóalj, az Emésztek, a huszárok s ágyúk fel voltak állítva csatarendbe. 
A mi zászlóaljunk még az erdőségben harcolt az ellenséggel visszavonulva, mint a lövések köze-
ledtéből világosan lehetett következtetni. Ordódy meglátva visszavonuló századunkat, hozzánk 
nyargalt, s kapitányunktól kérdé, honnét jön; mikor megmondta, hogy az első számú őrállomás-
ról, kérdé tőle, ki parancsolta onnét el. Az értesítő őrjáratra hivatkozott, hogy annak folytán 
jön «egíteni a csatázóknak. Visszaparancsolta századunkat helyére, hogy onnét az ellenség oldalba 
ne támadhasson bennünket, de mielőtt elértük volna előbbi helyünket, újabb rendelet jöt t , hogy 
•csatlakozzunk a fősereghez. Mire oda megérkeztünk, 1., 2., 4., 5. századunk is szótszórva megér
kezett az erdőn át. Ordódy az említett 3. századot csatárláncba rendelte az erdő ellen, melyet az 
ellenség megszállott. De mert jobboldalról a császári vadászok már oldalba támadtak, balfelől 
pedig egy divisio vértes fenyegetett bennünket túlszárnyalással, visszavonulást parancsolt 
Ordódy. Már akkor Szomolánból, a mi szállásunkról, Nádas és Banóczról a századok bagazsiája54 

mind elmenekült. Ruháinkat elvitték és sohasem találkoztunk többé. 

A vasas lovasok Szomolán mellett, mellékúton, biztos vezetők által vezetve eljutottak szállá
sunkra akkor, amikor a mi bagazsiás szekereink belőle kijöttek. Az volt a szerencse, hogy a falu 
végén egy mély medrű hegyipatak folyt, annak hídját felszedvén, nem üldözhettek, és minket 
sem támadhat tak . Nagyszombatba vonultunk, de ot t nem szállásoltak el bennünket, hanem késő 
éjig az utcán voltunk anélkül, hogy valamit élelmezésül kaptunk volna. Az ellenség nem követett 
bennünket. Éjjel a lóvonatú vasút töltésén Szered felé indítottak bennünket tovább, hol a Vágón 
átkelvén Szerednek átellenében a Vág partján lévő községben szálltunk meg, de reggel korán 
már tovább indultunk, előbb azonban jól t a r to t t ak bennünket a falubeliek. Alig haladtunk félóra 
járásnyira szállásunktól, mikor Guyon, — már akkor ezredes, — jött velünk szembe, megállította 
az egész hadtestet, s szemlét t a r to t t fölötte. Jelentette egyúttal , hogy rendelete van a hadtestet 
visszarendelni Nagyszombatba, s ot t Simonitstól csatát fogadni, hogy azt hadtestével, ha lehet, 
visszanyomja, avagy feltartóztassa, míg Pozsony körül a főhadseregünk elvonulhat, nehogy 
Simonits által hátbatámadtassék. 

Megemlítem, hogy a nádasi csatározás u tán Ordódy Kálmán őrnagy parancsnoknak Lipót
várba ment, várparancsnok lett , a dandárparancsnokságot á tad ta Zinnern őrnagynak, a mi 
zászlóaljunk parancsnokának. A mi zászlóaljunkat, mivel leggyengébb volt, — 450 embert szám
lálhatott már ekkor, — Lipótvárosba rendelte, s onnét egy teljes zászlóaljat rendelt Nagyszom
batra. Lipótvár a Vág balpartján van Galgócz városka átellenében. Hatszegletű, csillagalakú kis 
váracska, a Vág folyón átkelés megakadályozására lett építve, hogy Komárom várának meg
közelítését arról az oldalról megnehezítse. A városban csak egy gyalogsági kaszárnya, egy tüzér-
kaszárnya és egy tiszti „pavillon."65 Lovasság számára nincs sem laktanya, sem istálló. Van kü
lön pavillon a várparancsnok számára, éléstár, kápolna és két kazamata, a vár egyik szárnyában 
továbbá lőporraktárral. Lőpor kevés volt a várban, a kormány elegendőt nem rendelt oda. 
Ami ot t volt, azt a Húrban56 féle tót felkelők elleni hadjáratban részben elhasználta Ordódy előbbi 
csapata. (Ugyanis Ordódy az 1. honvéd zászlóaljnál volt százados, onnét őrnagynak neveztetvén 
ki, Hurbán ellen nemzetőrökből képzett csoporttal küldetett a felső megyékbe, főhadiszállása 
Lipótvár volt, onnét indult, s oda is tér t vissza hadműveletei után, onnét élelmezte seregét, 
s ágyúihoz is onnét v i t t puskaport, így azután mire mi odajutottunk, puskapor, s az élelmiszer is 
fogyatékosan volt.) A várban mi elhelyezkedtünk, Guyon pedig Nagyszombatot megszállta, 
o t t bevárván Simonitsot, vele megütközött. A várost megszálló nap után egész nap sűrű köd 
volt, alig lehetett látni 10—15 lépést, a köd fedezete mellett délután Simonits egészen a város 
mellé érkezett anélkül, hogy észrevették volna. Oldaltól támadot t , s csak a lövések árulták el 
megjelenését. Guyon csapata bár hősiesen verekedett, csatát vesztett . Az Ernő zászlóalj három
szor vesztette el zászlótartóját, más vette át , s tovább verekedtek. Végre a kórház udvarába 
beszorultak, de ot t is megtartot ták magukat, míg végre, midőn künn elhallgatott a csatazaj, 
megadta magát megfelezve. Az első honvéd zászlóalj szerencsésen elmenekült, a többiekkel 
együtt Szőreden át Komáromba. Gruber Mátyás57 tüzérszázados, ki a nádasi dandárnak volt 
•tüzérparancsnoka, a nagyszombati csatából Lipótvárba menekült, s ot t lett tüzórparancsnok. 
Gruber a nagyszombati csatában az ütege mellett volt elfoglalva, midőn egy osztrák tüzértiszt 
hozzá ment e kijelentéssel: „Bruder, du gehörst mir, samt mit deinen Kanonen".6 8 Gruber azon
ban kardjával olyan vágást adot t neki, hogy holtan rogyott össze. Azután egy házba menekült, 
ihol egy rongyos köpenyeget szerzett, s abban éjjel elmenekült Lipótvárba. (Később Haynau br. 

54 Bagázsia — poggyász. 
55 Szárnyépület, melléképület (német). 
56 Miloslav Jozef Húrban a magyarellenes szlovák mozgalom egyik vezetője. 
57 Helyesen : Gruber Fülöp. 
58 „Pajtás, te hozzám (értsd: hozzánk) tartozol, ágyúiddal együtt!" 
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Mednyánszky László őrnaggyal együtt Pozsonyban felakasztatta.) Lipótvárba érve lettem had
naggyá kinevezve, mivel felterjesztve lettem a minisztériumhoz, de onnét a zűrzavaros körül
ményeknél fogva kellő időben a kinevezés nem érkezett meg. A dandárnok tehát kinevezett, 
feltévén, hogy a minisztérium úgyis kinevezett, csak nem közölte velünk. A nagyszombati csata 
u tán a császáriak néhány napig nyugodtaK, és azután húzódtak felénk. Egy hét alat t körülzárták 
várunkat. A vár legénysége állott a honvéd 7. zászlóaljból 450 emberrel, a 16. nyitramegyei 
zászlóalj két százada 400 emberrel, a Frangepán csapat mintegy 150 emberrel, császári vártü
zérek egy hadnagy parancsnoksága alat t , ezek azonban ellenséges indulattal voltak hazánk ügyé
vel. Volt egy üteg 3 fontos síkágyúval, s mintegy 20 darab vaságyú a várbástyán. Voltak honvéd 
tüzéreink is, de kevés. A tüzérparancsnok Gruber Mátyás lett, Tóth Mihály és Csóka tüzérhad
nagyokkal. Várerődítési parancsnok volt br. Mednyánszky László, fiatal, 30 éves szép ós tanul t 
ember, lelkes hazafi. Várparancsnokunk Ordódy Kálmán lanyha, határozatlan, a mi őrnagyunk 
Zinnern gyáva és alattomos, úgy a többi tisztjeink is, nem volt köztük egy is, ki tudo t t volna 
tenni és lelkesedni, lelkesíteni ügyünk mellett. A 16. nyitrai zászlóaljnak egy századosa volt 
Farkas László, szélhámosféle egyéniség, a másik század parancsnoka Lokovszky főhadnagy, ő jó 
és becsületes embernek mutatkozot t . Ilykép tisztjeinkben katonai képzettség és jóakarat hiány
zott, a legénység pedig elkedvtelenült, általános volt a közérzület, hogy nagy baj fog bennünket 
érni. Karácsonyi ünnepek u tán a vár t lövetni kezdte az ellenség kétfelől. Kora reggeltől késő éj
szakáig dörgött az ágyú mindkét részről, aznapra kifutotta még a lőporunk. 24 órai lövöldözés 
után elhallgattak az ellenség ágyúi is, s tovább folyt a körülzárás. Közben egy új üteget állított 
fel az ellenség a vár közelében. Ugyanis a vár közvetlen szomszédságában volt a Mesztecskó 
nevű kis falu, benne templom is állott. A falut az ellenségeskedés kezdetén felégették, lakói ki
vonultak belőle, a templom is leégett, csak a falak maradtak meg. A falu végében volt azonban 
egy nagy urasági pajta téglából építve, cserépzsindellyel, az épen maradt , amellé építették a csá
száriak a harmadik ütegüket, onnét lődöztek 30 fontos bombákat is a várba. Megostromolni nem 
merte azonban a vára t az ellenség. De felesleges is lett volna ezt tennie, mivel, mint utóbb meg
tudtuk, a mi őrnagyunk, egyik századosunk a várparancsnok tudtával levelezésben állott Simonits-
csal alkudozva a vár feladása felől, de ezt csak a feladás után sokára tudtuk meg a fogságban. 
Egy alkalommal őrparancsnok voltam; a vára t körüljártam, a kapukat megtekintettem. Egyik
nél a mellette lévő ajtót nyitva találtam. Jelentet tem rögtön a várparancsnoknak, azt mondta, 
ő feledte nyitva, napközben ki volt a külső sáncokat megtekinteni, legyek nyugodt azonnal intéz
kedik bezárása iránt. Gyanú nem fért hozzá, fel sem te t tem Ordódyról az árulást, pedig azért 
volt nyitva az ajtó, hogy a küldönc ki s bejuthasson sötét éjszakán át . 

Körül voltunk zárva, a külvilággal nem érintkezhettünk, az ország sorsáról, főhadseregének 
működéséről mit sem tudtunk. Emlí tet t t isztünk azonban éjjel t i tkon levelezett az ellenség 
parancsnokságával, meg is egyeztek a feladás iránt. Mi azonban fiatalabb tisztek erről mit sem 
tudtunk. 1849. január hó 1-én gr. Staremberg István századosunk összehítt bennünket, az egész 
zászlóalj tisztjeit tanácskozásra. Midőn mind együt t voltunk, felvetette a kérdést: ta r tsuk a vára t 
tovább, vagy feladjuk? —• helyzetünket lerajzolva. Élelmiszerünk fogytán, lőszerünk pedig el
fogyott, rövid ideig lesz elég. Főhadseregünk felől nem tudjuk létezik-e még, s hol és miként 
működik. Véleménye szerint legcélszerűbb lenne becsületes, feltételek mellett feladni a várat . 
Mindenki hallgatott, senki sem szólt sokáig, végre Baranyai Pál főhadnagy, — zalai élemedett 
egyén, — szólalt meg, hogy becsületes honfi capitulátióról nem is szólhat, t a r t suk magunkat 
addig, amíg lehet, s akkor a körülményekhez képest cselekedjünk, kitörünk, s akinek szolgál 
a szerencse, megmenekül, de feladásra ne is gondoljunk. Kesztyűjét az asztalra dobta mondván : 
kinek ez nem tetszik, állok elébe. Azzal ő, Madár Pál és én, — legfiatalabb hadnagy, — otthagy
tuk az értekezletet, s az is elszéledt határozat nélkül. 

Megemlítem i t t , hogy midőn a magyar fősereg Pestet is elhagyta ütközet nélkül, és Görgey 
önhatalmilag elválva tőle Vác felé indult, onnét Lipótvárra igyekezett, hogy felmentvén a várat , 
ez lesz működési pontja hadműveleteinek a császári fősereg hátába kerülve. El is jöt t Verebélyig, 
de onnét szándékát megváltoztatva a bányavárosok felé indult. Simonits arra a hírre, hogy 
Görgey 30.000 emberrel feléje ta r t , felszedte sátorfáját, s elhagyta várunkat . Egy reggel arra 
ébredtünk fel, hogy nincs ellenség láthatárunkon. A 16. zászlóalj divisiójából egy század főhad
nagy parancsnoka vezetésével Galgóczra tör t , s a császáriak által ot thagyott közel 30 darab 
hízott ökröt és négy császári közkatonát elfogott, s a várba hajtot ta, de puskaport nem requirál-
ha to t t . A szabadságunk azonban rövid idejű volt, másnap visszajött Simonits, s elfoglalta előbbi 
állását. A január hónap minden incidens nélkül tel t el. Február azonban végzetes let t ránk nézve. 
2.-án, Gyertyaszentelő napján kora reggel megszólaltak az ellenség ágyúi, fokozottabb mértékben, 
bombákat, 30 fontosakat lődöztek be, melyek nagy pusztítást te t tek az épületekben. Legényeink 
a kazamatákba vonultak. Nekem ügyeletem volt, egész éjszaka talpon voltam, a főőrstanyán 
pedig Oszterhuber László főhadnagy volt a parancsnok. Kora reggel egymás mellett, az ablak 
előtt padon ülve beszélgettünk a főőrstanya tiszti szobájában, jöt t egy 6 fontos golyó, s az ablak 
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alatt i vékonyabb falat föld színénél á tü töt te , köztünk elment, s a szoba ajtajának a padló feletti 
részét is á t tör te , a legénység szobájában megállott. Isten csodája, hogy valamelyikünknek lábát 
el nem ütö t te , amint a padon ültünk, köztünk haladt el. [...] Én azután a várba körülnézni 
mentem, s amint egy idő múlva a bástyára indultam, egy emberem jöt t lélekszakadva, hogy el 
vagyunk árulva, a mesztecskói kapu felett Oszterhuber főhadnagy fehér zászlót lobogtat. (Mesz-
tecskó néhány házból álló falucska volt a várhoz legfellebb kétszáz lépésre, de épületei — még 
s kisded templom is, — elégettetett az ostrom megkezdése előtt a mieink által.) Nem hihettem, 
de elmentem a mondott helyre, csakugyan igaz volt. Kérdőre vontuk Oszterhubert, hogy mit 
csinál, s kinek a rendeltetésére ; azt felelte, a várparancsnok rendeletére cselekszik, mert a múlt 
éjjel a haditanács elhatározta a vár feladását. Oszterhuber már reggel tudta ezt, s azért lett 
ő a főőrstanyára rendelve, hogy az ostrom kezdete után egy órára lécre kötöt t fehér lepedőt tű
zessen ki a kapu fölé. És nekem erről ő mitsem szólt, midőn vele együt t voltam félórával előbb. 
Az ostrom megszűnt, az ellenség ágyúi elhallgattak. A mi ágyúink közül egy te t t egy pár lövést 
Csóka tüzérhadnagy parancsára. A meglepetés a legénységnél, úgy a fiatalabb tiszteknél általános 
volt, de az idősebb s főbb tisztek mind be voltak avatva a dologba. A meglepetést elcsüggedós 
vál tot ta fel, érezte mindenki tehetetlenséget, úgy intézvén dolgaikat a korifeusok,59 hogy a zászló 
feltűzésekor azonnal vonuljanak be a németek a kapu melletti ajtón. Mire körülnéztünk a vár 
udvarán, már császári katonákat és tüzéreket találtunk ot t . Ordódy főparancsnok egész gálában 
kiment az ostromló fővezérhez, megállapítani az átadás módozatait . fá 

A feladást megelőző éjjel, mint utóbb megtudtuk, — a várparancsnoknál haditanácsot tar tot
tak. Jelen volt br. Mednyászky László, várerődítési parancsnok is, a mi őrnagyunk s minden 
századosunk, a Frangepán csapat és a 16. zászlóaljból o t t lévő két század parancsnoka, valamint 
a tüzérparancsnok is. Felvet tetet t a vár védelmének kérdése, s Mednyánszkyn kívül mind, 
egyhangúlag a feltétlen megadás mellett volt. Feltétlen megadás mellett, mert Simonits semmi 
feltételt el nem fogadott, azt állítván, őfelsége magának t a r to t t a fenn a kegyelmezést, mit ő jó 
lélekkel kilátásba helyez. Mednyászky ti l takozott a feladás ellen, de egyebet nem te t t . Hazament 
szállására s reggelig aludt. Szerep a feladók közt ki lévén osztva, mindenik teljesítette a maga 
teendőit, úgy, hogy mi többiek, de csak néhányan voltunk, egyszerre kiestünk szerepünkből, mit 
sem tehet tünk a legénység közömbössége mellett, kik ruhátlan, sovány élelmezés mellett elsat
nyulva, nem érdeklődtek semmi iránt, jöjjön, aminek jönni kell, — mondták. Bán Sándorral 
egy szobában laktam, ő egész nap otthon volt, szobáját igen ri tkán hagyta el. Midőn hozzá 
mentem a feladás reggelén, jókedvben talál tam, örült, hogy vége lesz a további sanyarúságnak. 
Igen, mert ő tudta , hogy mi következik, s bizott jó következésében a dolognak. 

Délután az egész helyőrség kivonult a váron kívül lévő mezőre, o t t fegyvereit gúlába r ak ta ; 
a császáriak a legénységet elkísértették Nagyszombatba, fegyveres fedezet mellett ugyancsak 
Nagyszombatba szállí t tattunk, s ot t az üresen álló papnevelő intézetben lettünk elszállásolva. 
Ot t voltunk vagy egy hétig, hozzánk a városi magyarság, — különösen a nők és lányok az elő
kelőségből — jár tak be, s egész nap volt látogatónk. Egyiknek közülük, — nem volt szép és 
fiatal sem, de rajongott a magyar ügyért és kedélyes volt, iparkodott bennünket szórakoztatni, 
vigasztalni, — arany kardbojtomat adtam emlékül. Nyakába akasztotta, s úgy távozott el este
felé tőlünk. — Három nagy szobában voltunk elszállásolva, csak a várparancsnok, Zinnern 
őrnagy, Mednyánszky őrnagy, gr. Staremberg, Szabó60 és Gruber századosok lettek tőlünk külön
választva. A hét elteltével lóvonatú vasúton mindnyájunkat, a tőlünk elkülönítetteket is, 
Pozsonyba szállították. De a fentebb említetteket ot t is elkülönítették tőlünk. Br. Mednyászky-
nak bűnül ró t ták fel, hogy az első bombázás u tán kitörést rendezett a várból, de sikertelenül, 
s gyalogság már jól elhaladt kint az ellenség állása felé, midőn az ágyúkkal, — a 3 fontos üteggel 
u tánuk indult, a várkapuba az első ágyú kampója eltörött, s mire helyreibazították, a németek 
erős kartácstűzzel visszaverték gyalogosainkat, tüzéreink mit sem segélhettek nekik, míg a vár 
ágyúinak oltalma alá értek. A 16. számú nyitrai zászlóaljból sokan elestek és megsebesültek. 
Egy sebesültet lá t tam, puskára ültetve két társa hozta be a várba, mindkét lábát térden alul 
eltörte a golyó, lába fejei a bakancsban lógtak le, maga pedig a sebesült ájuldozott. Orvos nem 
volt kéznél, azt hiszem, mire beértek a várba elvérzett a szerencsétlen ember. Ezért a kirohanás
ért később Mednyászkynak halált kellett szenvedni. Haynau midőn á tvet te a főparancsnokságot 
a császári seregben, és Pozsonyban megjelent, első dolga volt Mednyánszkyt és Gruber Mátyást, 
— lipótvári kapitulánsokat — s a pozsonyi luteránus lelkészt felakasztatni. Az utóbbi azért volt 
elítélve, mert a magyar ügy megindultakor híveit a magyar haza szeretetére, s a magyar ügy 
pártolására lelkesítette. Mi Pozsonyban a Virágvölgy nevű külvárosban lettünk tüzérkaszár
nyába elzárva két kis szobába mintegy 30-an, szalma lett terítve a padlóra, azon háltunk. Másnap 
reggel kirendeltek bennünket, a kaszárnya udvarán sorba felállítottak, két század német gránátos 
egy német őrnagy parancsnoksága alat t előttünk megtöltötte élesre a fegyverét, az őrnagy ke
mény szavakban tudtunkra ad ta , hogyha legkevesebb rendetlenséget teszünk, vagy csak ki is 

59 Vezetők, itt: az árulók. 
60 Szabó Gyula, a 7. honvéd zászlóalj századosa. 
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lépünk a sorból, lelövet. Azzal a vasúthoz kísért bennünket, s onnét Bécsbe szállítottak. Bécsben 
az. „Arbeitshausban"6 1 zártak mindnyájunkat. (Fegyház, hol a rabok különféle mesterséget 
végeztek.) 

Foglyok voltunk, de hogy mi lesz velünk, fogalmunk sem volt róla. A dologházból — Arbeits
haus, — egypár nap múlva elszállítottak bennünket a „Burgthor"6 2nál lévő kazamatába, egy 
sötét, nedves helyiségbe, mely a császári várlak előtt levő várfalba volt építve, felülről kapot t 
gyér világosságot. Egy nagy pinceforma volt a helység, s benne harmincegynéhányan voltunk 
összezsúfolva, szükségünket is odabent kellett egy nagy dézsába végezni, mit minden reggel ki
vittek, s kiürítve visszahoztak. Valóságos pestises levegőben éltünk ot t egy hónapig, hetenként 
egypárszor volt szabad a bástyára kimenni friss levegőre, de a bástyán lenézni nem volt szabad, 
nehogy a nép észrevegyen bennünket, s csoportosuljon. A bástya ágyúkkal volt megrakva, 
s mellette tüzérek égő kanóccal strázsáltak. Egy egész hónapig voltunk i t t . A hónap elteltével 
omnibuszokra felraktak bennünket, s Florisdorfba szállítottak. A Duna a vashidat elszakította, 
a vasút Bécsbe, Csehország felől nem mehetett be. A kazamatában tö l tö t t egy hó a la t t Pápáról 
egy ismerős nő, Horváth Teréz szinte fogoly honvéd fivérét Horváth Károlyt jö t t megkeresni, 
s hozott nénémtől számomra 20 pengő forintot. Pénzem volt ugyan, de magyar bankjegyekben, 
ruhám azonban kevés volt, kétszer eltévedt a társzekereinken. Először a pákozdi csata előtt, 
másodszor pedig midőn a Kis Kárpátokból kellett visszavonulnunk. A Burgthor kazamatában 
öreg rezervált63 katonák voltak szolgálatunkra rendelve, kik, ha valami kellett, a boltokból meg
hozták számunkra. Egyet én megbíztam, hogy magyar pénzemet váltsa be németre, teljesítette is 
becsületesen, 10 százalék levonásával beváltotta, s hiány nélkül meghozta. Többre becsültek 
bennünket ezen öreg katonák, mint saját tisztjeiket, minek kifejezést is adtak. Florisdorfból, 
mely a Duna partján fekszik Bécs mellett, vasúton Brünnön át Csehországba, Königgrätz várába 
szállítottak, és o t t 1849 évi március hóban egy régi jezsuita zárdából lett kaszárnyának második 
emeletén szállásoltak el64. Volt egy nagy termünk s három kisebb szobánk, s ezekben voltunk 
elhelyezve a hozzánk sorozott móri foglyokkal együtt , s így a negyven számot is meghaladtuk. 
Később még négy társat kaptunk, Ivánka Imre ezredest, kit Jellasich elfogott, midőn parlamen-
tairként volt kiküldve Windischgrätzhez, br. Lipthay Andrást, kit mint a prinzpreuss-ezredbeli 
hadnagyot Bábolnánál fogtak el, továbbá Lavati6 5 századost és Xantus János6 6 hadnagyot. 
Ezek Komáromból voltak kiküldve a somogyi zászlóalj egy csapatával Érsekújvárra portyázás 
végett, Érsekújvárott fogta el egy erősebb császári osztály. Herceg Windischgrätz rendelkezésé
nél fogva hadnagyok és főhadnagyok naponként egy, századosok és fellebbvalók két forintot 
kaptak, öt naponként előre fizetve. Abból kellett magukat élelmezni. Szinte öreg katonák, •— re-
servisták, voltak mellénk rendelve szolgálatra, minden szoba számára két egyén, kik szintoly 
híven, s odaadólag szolgáltak ki bennünket, mint a bécsi reservisták. Vendégfogadóból kaptuk 
az élelmezést, s a tányérok közt mindennap kaptunk friss újságot, melyből megtudtuk, mi 
történik hazánkban. Lélekölő volt a tudat , hogy otthon seregünk győzelemről győzelemre jut , 
s mi távol rabként , lelkileg sorvadunk. Egy-egy győzelem olvasása u tán majd a bőrünkből 
ugrottunk ki, de utána sírvafakadtunk, hogy ot t nem lehettünk. Egyik másik sorsosunk hazul
ról kapott levelet, melynek sorai közt citromlébe már to t t új tollal hadi híreket közöltek. A leve
leket tűz fölött melegítettük, s a citromlével írott sorok megsárgultak, s elolvashattuk. De ezt 
felfedezték, s közülünk ket tő utóbb, mint alább előadom, meglakolt. Mikor a császáriakat kiverte 
a magyar sereg hazánkból, csak néhány vár és város maradván kezében, azt hi t tük, ki fognak 
bennünket cserélni a mieink német foglyokkal, mert volt nálunk elégséges. De ez nem következett 
be, bár a mieink akarták, de a császáriak megtagadták, hanem bekövetkezett az orosz beavat
kozás. 220.000 orosz rontot t a mieinkre, s a 170.000 császárival egyesülve a kifáradt 180.000 főnyi 
magyar sereget az összesen most már 370.000 főnyi ellenség árulás mellett leverte. Szeptember 
hóra a várparancsnok, gróf Althan rendeletet kapot t , hogy bennünket sorozzanak be, aki csak 
katonáskodásra alkalmas. De a nevezett gróf igen humánus, jó ember volt, egy bécsi, egy insbruc-
ki és egy laibachi németet soroztatott be közülünk, kik a Zrínyi és Frangepán-csapatnál szolgál
tak , mint bécsi önkéntesek. Magyarok közül ket tőt a citromos levelek mia t t , Xantus János so
mogyi és Traugmann Lajos nagykanizsai illetőségűt soroztat ta be, többi mind, mint katonai 
szolgálatra alkalmatlan megszabadultunk, certaíikatot67 kaptunk, s Pozsonyig szállítottak 
bennünket vasúton, — Bécs kikerülésével. Pozsonyban a térparancsnokság certikátunkat elfo
gadta, s szétbocsátott bennünket. Vendéglőkbe szálltunk, más ruhánk nem lévén, mint vörös 

01 Dologház. 
62 „Várkapu". 
63 Tartalékos (a német Reservist" szóból). 
64 A 7., 35. és 50. honvéd zászlóalj foglyul ejtett tisztjeit őrizték itt a szabadságharc leveréséig. = OSZK Oct. 

Hung. 433. (Benne vízfestékkel színezett ceruzarajzok, ill. magyar és német nyelvű emlékversikék.) A 37. számú rajz 
az emlékirat szerzőjét, Árvay Sándort ábrázolja. 

65 Laváty János, a 46. honvédzászlóalj tisztje. 
66 A későbbi híres világjáró és felfedező. 
07 Igazolás, bizonyítvány (a német „Zertificat" szóból). 
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zsinóros honvédegyenruha, abban kimentünk a városba. Vesztünkre egy zsandár68 főhadnagy két 
zsandárral az utcán megfejtette a vörös zsinórtól ruháinkat. Gazagó Salamon,69 Zrínyi csapatból 
hadnagy, erdélyi örmény fiú, (ki 1867. után az országos főszámvevőszék elnöke lett) arra kérte 
a zsandárfőhadnagyot, hogy egyik ház kapuja alá engedje bemenni, s ot t fejtsék meg ruháikat ; 
azt felelte neki, ha még egy szót mer szólni, az utcán veret rá 60 botot . Dehogy szóltunk, mentünk 
szállásunkra, s a legközelebb induló gőzhajon elindultunk hazafelé. Görgőn, Győr mellett én, 
Baranyay Pál és Börczy József társaim kiszálltunk, Pápára igyekeztünk. [...] Pápán töl töt tem 
egy hónapot, maradtam volna tovább is, de bátyám sürgette Egerszegre való menetelemet, 
s november elején csakugyan el is mentem. Pozsonyban kapot t certificatióban a katonai térpa
rancsnokság utasí tot t , hogy szülőhelyemre menjek, s azt a kerületi zsandár parancsnokság enge
delme nélkül elhagyni ne merészeljem. Iszkázon, ahol születtem, semmi vagyonunk nem lévén, 
ot t nem maradhat tam, miért is oda kimenvén községi bizonyítványt szereztem, miszerint o t t 
semmi vagyonom nem lévén, magam fenn nem tar tha tom, a község sem képes eltartani, mert 
maga is eléggé szegény. Ezen bizonyítványok és a certificatiommal hazajöttem Egerszegre, ab
ban a jó hitben, hogy meg leszek kímélve a további zaklatástól. Csalódtam, rövid ideig volt 
nyugtom. Látogatóba kimentem Szentmihályra Thassy Lajos rokonomhoz néhány napra, ro
konom szolgabíró volt, s még a megyét nem rendezték a németek, hivatalukat a megyei tiszt
viselőknek meg kellett ta r tani , s a katonai parancsnok rendeleteit pontosan végrehajtani. Egy 
délután többen voltunk együt t , amidőn egy pandúr hivatalos levelet hozott hozzá. Felbontván 
ijedten monda, hogy azt a parancsot kapta, hogy a vidéken lévő összes volt honvédet november 
utolsó napjáig beállítsa Zalaegerszegre, a katonai parancsnokság elé, hol vizsgálat alá vettetnek 
és a katonai szolgálatra alkalmasak besoroztatnak. Kijelenté, hogy engem nem állít be, de haza
visz bátyámhoz. Ügy is lett , s ott egy pár nap múlva rendeletet kaptam, melyben a katonai 
parancsnok elé november 29-re vizsgálatra rendeltettem a megyeházához. Bátyám megrémült 
a következő bajra, mert a parancsnok durva, kegyetlen ember volt. Wener nevű, őrnagy a balam-
bini gyalogezrednél.70 [...] Wener őrnagy parancsnok november 29-én be is soroztatott . Azonban 
Horváth Lajos nevű magyar ember volt az Ernő ezred depotjának71 parancsnoka, annál álltak 
a besorozási iratok, őnála volt azon altiszt is, ki vezette ós írta azon listákat, — a nevem elé 
vezetett „tauglich"72 szó elé odaírta „un", s én ennek folytán, mint szolgálatra alkalmatlan új 
certificatot kaptam. Ez volt a második certiíicatom, elsőt Königgrätzben kaptam, s azt hittem, 
hogy most békén hagynak, nem kell félnem besorozástól. Csalódtam. 1850 január első hetében 
jöt t a megyefőnökhöz, — Bogyay Lajos volt a főnök, — rendelet, hogy megyéjében létező 
minden volt honvédtisztet azon hónap végéig rendeljen fel Pozsonyba a districht komandó73 elé, 
hol újra visitatio alá jönnek. A megyefőnök t i tkára, (Vlasits Antal) [...] adta a rendeletet, s azt 
is, hogy csak úgy engedhetik meg a saját költségemen való utazást, ha írásban kötelezem maga
mat arra, hogy január lő-én Pozsonyban megjelenek a districht komandónál, s erre összes 
vagyonomat lekötöm, különben kénytelen zsandárok által Pozsonyba kísértetni. A kötelezvényt 
kiállítottam, s harmadmagammal Tőkésy74 nevű volt honvédtiszt kocsiján Baranyay Pállal el is 
mentünk. Első nap Szombathelyen, másik nap Sopronban háltunk, i t t a térparancsnokságnak 
be kellett írásban jelentenünk, kik vagyunk, hova igyekszünk, s mi járatban vagyunk. Tőkésy 
valami badarságot írt be neve utáni rovatok egyikébe, miért másnap ot t már besorozták, s tőlünk 
eltávolították. Mi Baranyay Pállal és még hozzánk csatlakozott Szabó Samuval mentünk Po
zsonyba, hol Alleman76 Feldmarschallnál jelentkeztünk. Áldott jó ember volt. Amint bementünk 
szobájába, hol egyedül volt, rám nézett s a szomszéd szobából á th í t t a segédjét, egy gyalogos 
századost, s rám muta tva monda : „Nézze ez az úr rövidlátó, szemei gyengék, katonai szolgálatra 
nem alkalmas, írja meg részére a felmentő certificatot. Menjen haza ." Míg elkészült a certificat, 
leültetett szobájában, aztán elbocsátott teljes jóakarattal . Utóbb de sokszor eszembe ju to t t 
emberies cselekedete, mikor durva bánásmódban részesültem kisebbrangú császári tisztek részé
ről, ami pedig igen szokszor megtörtént. Baranyay Pál is megszabadult, de Szabó Samut be
sorozták,76 valaki jelentést t e t t ellene, különben nem hihetem, hogy az a jó ember besorozta volna. 

Pozsonyból azon hitben jöt tünk haza, hogy többé nem leszünk zaklatva, de ismét csalód
tam. [...] A districhts kommandót időközben áthelyezték Pozsonyból Sopronba, onnét február 
elején ismét idézést kaptam, hogy a hó közepéig ot t megjelenjek, a „districhts-kommandant"-nál 
jelentkezzek. Ezen u tamat egyedül te t tem meg, de Sopronban találkoztam Szabadfy Antal volt 

68 Csendőr. 
69 Helyesen: Gajzágó Salamon. V. ö.: Szinnyei: i. m. I I I . k. 395—397. hasáb. 
70 Valószínűleg a Bianchini gyalogezredről van szó. 
71 Raktár. 
72 „Tauglich" = alkalmas, „untauglich" = alkalmatlan. 
73 „Districts Commando" = kerületi parancsnokság. 
74 Tekésy (Tőkésy) Károly a 47. honvéd zászlóalj főhadnagya. 
75 Felix Wilhelm Alemann tábornok a soproni katonai kerület főparancsnoka volt, Pozsonyban ez időben Gerstner 

tábornok volt a parancsnok. 
76 A besorozás után írt naplójának töredéke: ZmL Letétek. Egyedi vegyes iratok gyűjteménye. 5821. sz. 
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honvéd bajtársammal, ki szintén idézve volt. A districhts-kommandant nem is m u t a t t a magát , 
hihető, a jó öreg Allemann vezette a dolgot. Segédtisztje ugyanaz, aki Pozsonyban kiállította 
a certificatiomat, adta tudtunkra, hogy Haynau őexellenciája parancsa folytán honvéd tisztet 
felmenteni őrajta kívül senkinek sincs jogában, annál fogva a Pozsonyban kapot t certificate 
érvénytelen, s le kell mennünk Pestre Haynau elé. [...] Másnap egy császári katonát adtak mel
lónk, s avval kellett Pestre mennünk. Még akkor sem voltak a régi megyei tisztviselők felmentve, 
szolgálatban ál l tak. Szabadfy Antal új sorsosommal elmentünk a megyei útbiztoshoz, — Füzy 
Vince volt neve, — s elmondtuk helyzetünket, kértük, ha lehet, forspontot adjon, segítsen 
rajtunk. Megtette, rendelt kocsit s azon Lajtaszentmiklósig mentünk. Lajtaszentmiklóson, emint 
leszálltunk a kocsiról, a falu bírója hozzánk jö t t s azt mondta : „Tudom mi járatban vaunak az 
urak, kocsi lesz, legyenek nyugodtan, ebédeljenek meg, gondoskodtam kocsiról."Ügy is lett ebéd 
után a kocsit odaállította, s bennünket azon útnak bocsájtott. [...] Estére Csornára értünk. [...] 
Éjjel a vendéglőben töl töt tük, kísérő katonánknak is rendelvén vacsorát. Csornán szinte kaptunk 
kocsit a községtől, melyen Győrig utaztunk. Innét útközben a német kísérőnk egyszer a kocsis 
felől visszafordulva rossz magyarsággal azt mondta : „Én is voltam Kossuth katonája, elfogtak 
Komárom körül a magyarok, a várba vit tek, ot t a várban kellett szolgálatot teljesítenem, de 
soha nem volt még jobb dolgom. Az Isten áldja meg Kossuthot". [...] 

Győrből gőzösön mentünk Pestig, s midőn ot t kiszálltunk a gőzösről, a Károlyi kaszárnyába 
vezetett bennünk kísérőnk, o t t á tadot t a parancsnokságnak, s eltávozott, többé vele nem is 
találkoztunk. A kaszárnyából elbocsájtottak bennünket, és a Fehér Hajó fogadóban vet tünk 
szállást. Másnap reggel a sorozóbizottságnál kellett jelentkeznünk, hol egypár száz honvédtiszt 
let t sorozás alá vonva, s alig egy-kettő menekült meg. Társam, Szabadfy Antal megmenekült, 
mert jobb lába térden felül á t volt lőve, s még nem gyógyult be sebe. De volt ot t egy Almásy 
gróf,77 fiatal ember, mankón jö t t oda, lábán szinte lőt t sebe volt, s mégis besorozták, hanem 
szabadságolták azzal a meghagyással, hogy lábát gyógyíttassa meg, és azután jelentkezzék. 
Engem is besoroztak. Ekkor a pénzem elfogyott, a vendégfogadói lakást elhagytam, s vagy öt 
napon át hajlék, s biztos élelem nélkül voltam. Néhány régi barátom volt a besorozottak közt, 
azok körül élődtem, egyik nap egyik, másik nap másik adot t ebédet és szállást, ö tödnapra a budai 
transportházba kellett jelentkeznem. Amint ot t a kapun be akar tam menni, egy 4 krajcáros, 
akkor forgalomban lévő rézpénzt talál tam, s ez volt minden pénzem. A transportházban ismét 
új sorsokra talál tam, Hideg József, (később egerszegi kir. körjegyző), s még más ket tő : Lechner 
Antal pécsi és Bogma Temesvár vidékéről való volt honvédtiszteket, s besorozottakat, összeállí
to t t ak bennünket, voltunk összesen egypár százan, különféle fegyvernembeli katonák és beso
rozott honvédek, s Bécs felé haj tot tak bennünket. Sorsunk rosszabbra fordult, mert bár a tisztek, 
kik a t ransport ta l voltak, velünk humánusan bántak, de már azután a többi katonákkal egyforma 
elbánásban részesültünk. [...] 

Több mint egy hétig voltunk útban, míg Bécsbe beérkeztünk. Ot t egyik külvárosi transport
házba szállásoltak be bennünket, mely tele volt t e tű s egyéb féreggel. Innét kezdve nem tud tuk 
magunkat a féregtől megóvni. Bécsben katonaruhát adtak ránk, s engem és Hideg Józsefet 
a Hess ezredhez osztottak be Dalmáciába. Bécsben elváltunk előtt említett két társunktól, 
Lechner és Bogmától, kiket más ezredbe osztot tak be. [...] 

Bécsből Gloggnitzig vasúton mentünk, onnét pedig gyalog Schotwienig, a Semmering lábánál 
fekvő városkáig. I t t egy napot rostokoltunk, húsvét napját ot t ültük meg. Szomorú ünnepünk 
volt. Jó Isten rendelte, hogy ketten legyünk együtt sorsosok, egymást vigasztaltuk, különben tán 
kétségbe estem volna, száz meg száz nyelvű ellenséges indulatú katona közé lealázva. Semmeringi 
hegyen a vasúta t akkor készítették, a hegyen át gyalog kellett mennünk, jó, csinált, kígyózva 
kanyargó úton. A hegytetőn volt „János főherceghez" címzett vendégfogadó, s ot t volt a ha tár 
Stayerország és Ausztria között, nagy, vörösmárvány négyszegletes oszlop jelezte a határ t . 
Onnét lefele mentünk Mürzzuschlagig. hol beszállásoltak bennünket. (Innét ismét vasúton szállí
to t tak le bennünket Laibachig, Karinthia fővárosáig.) Mürzzuschlagból Grazba mentünk. [...] 

Egy napot nyugodtunk Grazban, s a várost Hideg társammal megjártuk. Grazból Laibachba 
vittek. Vasút innét tovább még nem készült el, azért ismét gyalog mentünk tovább, óriási hegyek 
oldalában épült, de kitűnő utakon, sem falut, sem várost nem lá t tunk útközben, csak szürke 
mészsziklákat, s közben óriási fenyőfákat. [...] Szállást egy kisebb, régi kinézésű városkában 
kaptunk, hol a fáradtság miat t még csak körül sem néztünk, nevét sem tudom bizonyosan. [...] 
Innen Nabresinára mentünk, honnét már az Adriai tengert meg lehetett látni. Midőn közel 
Nabresinához, a hegyek s erdők közül kibontakozva tisztásra értünk, s a tengert megpillan-

77 Almásy Dénes gróf, honvéd főhadnagy. 
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to t tuk , szinte megdöbbentünk, s ez a többieknél is jelentkezett, általános volt a felkiáltás, 
— a tenger! — Midőn ón a hosszú és rideg ú t u tán megpillantottam a végtelen vízsíkot, viola
színben, lelkem összeszorult, s azt hit tem, most már örökre elszakadtam édes hazámtól, áldott 
földjét többé sohasem fogom taposni. Nabresinában megháltunk, és másnap Triesztbe gyalo
goltunk. Triesztben egy nagy transportházba zsúfoltak be bennünket, melyben a szalmazsákok 
csaknem mozogtak a sok tetűtől . Én már ekkor beteges voltam, a rossz eledelek s a tisztátalan 
szállásadóktól megcsömörlöttem, hideglelést kap tam, de nem jelentettem magam betegnek, 
nehogy valami kisebb városban kórházba vigyenek, mert lá t tam egypár kisvárosban a kórházat, 
kívülről is már utálatos volt, há t belülről milyen lehetett . 

Triesztben néhány napot kellett várnunk, míg a gőzhajó Dalmáciába megy, hol a mi embereink
nek, a Hess ezrednek volt az állomása. Két zászlóalj volt belőle Dalmáciában, két százada, a 11., 
12. Raguzában és környékén, tíz pedig a Cattarói öböl körül, — bent Cattaróban egy század. 
Hideg József Triesztben megbetegedett, s kórházba ju to t t . A hajón találkoztam egy német em
berrel, ki szinte honvéd volt, s besorozván a Hessekhez osztották be, ő volt Cattaróig útitár
sam. [.,.] 

Nagy zivatar után indult hajónk a tengerre, még akkor is olyan hullámokat hányt a tenger, 
mint egy két-három emeletes ház, azokon át bukdácsolt a hajónk. Én, mint regruta78 természe
tesen a hajófedélzetre ju to t tam, élelmezésről szó sem volt. Kenyeret vi t tem magammal, azzal 
éltem. [...] ö tödik nap reggel a nyílt tengerről beértünk a Castelnuovonál kezdődő Cattarói 
öbölbe, s délben Cattarónál hajónk kikötött . A parton voltak Hess ezredbeli tisztek, az ezredes 
segédje is köztük, ki az ezredhez érkezett regrutákat o t t mindjárt beosztotta a századokba. 
Én a 6. századhoz lettem beosztva, s oda el is vezettek. A 6. századnál már volt két honvéd tiszt, 
Királyi Pál honvéd alezredes79 zalai illetőségű, és Erdélyi János honvédhadnagy, nagyváradi fiú, 
és egy garibaldista, Pollabio Angelo, milánói kereskedősegód, a kis Garibaldi csapatából fogták el, 
s besorozták. így let tünk a századunknál sorsosok négyen. 

A századhoz érve a káplár á tve t t , s megmutat ta az ágyat, amelyen hálni fogok másodmagam
mal, egy német parasztfiúval, ki már hat év óta szolgált. [...] Rövidesen megjelent nálam Erdélyi, 
s elmondta mihez tar tsam magamat, hogy bajba ne keveredjem. Utóbb Királyi s Pallabióval is 
találkoztam, s azután szabadidőnkben elválhatatlanok voltunk. H a valaki közülünk hazulról 
pénzt kapott , a századparancsnok visszatartotta, és havonként legfeljebb 5 fr-ot adott ki belőle. 
Királyinak volt így pénze, s azzal némi könnyítést csináltunk sorsunkon. Délután, parancs után, 
4 órakor szabadok voltunk esti takarodóig. Vettünk ilyenkor egy font hordóbeli fügét, azzal el
mentünk a tenger partján álló bárkák egyikébe, melyeken bort árultak. A hajós, ki Királyival 
már ismerős volt, — vele Királyi tudo t t anyanyelvén, illírül beszélni, — ezért megkülönböztetett 
vendégei voltunk, — lebocsájtott bennünket a hajó fenekébe, egy korsó bort t e t t elibénk s ott
hagyott . [...] A hajó fenekén a korsó bor s füge mellett eltöltöttük szabadidőnket, közben sor
sunk s jövőnk felett töprenkedve. Királyi mindig bíztatot t , hogy ne essünk kétségbe, hazánk 
ismét vissza fogja nyerni régi jogait ós szabadságát, tűrjünk tehát bókével jobb jövő reményében. 
Keserves volt a helyzetem, mint regutának, napközben mindig gyakorlaton, s iskolában reg-
rutál tak akkor is, mikor az idősebb katonák pihentek, kellett menni gyakorlatra („Stilstund-"80 

nak nevezték, és ebéd után egy óráig ta r to t t , utána pedig a közös gyakorlat). Kimerített teljesen 
a túlterhelt gyakorlatozás, ós ón előbbi bajomból, — a tolvajhidegből, — sem gyógyulván ki, 
tífuszba estem. Kórházba vittek, a kórház helyben volt Cattaróban. Nagyon rosszul éreztem 
magamat, a kórházi alorvos, — Dunst nevű, — ágyamhoz jött , azt mondta, tudja, hogy halállal 
már mentem szembe, azért nem is félhetek tőle túlságosan, annálfogva megmondja, az orvosságot, 
mit a kórházi főorvos rendel, ne vegyem be, mert olyan orvosság, ami az én bajomon segíthet, 
a kórháznak nincs, mást, bármit nyújtsanak, csak á r tha t . „Ha a természet segít önön, meg
gyógyul, ha nem, úgy készüljön a halálra." Ezen becsületes ember családos lévén, egypárszor 
a neje jó levest küldött délben. Egypár napra ezután oly rosszul lettem, hogy önkívületben 
feküdtem napokig. A cattarói öbölben több községben elhelyezett 10 századhoz mintegy 20—22 
volt' honvédtiszt volt beosztva, kik közül többen naponként felkerestek a kórházban. [...] Isten 
megsegített, jobban lettem, de ha t hetet kellett a kórházban töltenem. Elgyengített a betegség 
alig tud tam lábamon megállni, hónapok kellettek, míg erőre kaptam. [...] 

Szerencsére amidőn a kórházból századomhoz visszakerültem, századparancsnok Zorner fő
hadnagyvolt , századosunk az őrnagyot helyettesítette, mint legöregebb százados. Zorner pozsonyi 
születésű volt, magyarul is beszélt, s velünk, besorozott honvédekkel jól, velem különösen szíve
sen bánt . Megengedte, hogy hetekig ne teljesítsek szolgálatot, csak a szabadban mozogjak, s jól 
éljek. Épp akkor, hogy a kórházból megszabadultam, küldött bátyám 50 forintot, épp a legjobb-

78 Űjonc. 
79 Királyi Pál honvédőrnagy (185G-ban szerelték le a császári hadseregből). 
80 Szünet, „csendespihenő". 
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kor érkezett, bár többet, mint 5 forintot, havonta nem kapha t t am belőle, de az is nagy segítség 
volt. Kap tam még egy jó ismerősünktől is 6 forintot, így egy kis tőkém lett , s e l tar to t t majd 
egy évig. Nevezett főhadnagyom felmentett a komisz munkától is, s tisztogatót rendelt részemre, 
kinek havonként két forintot fizettem. Ez hagy kiadás volt a havi 5 forint járandóság mellett, 
de sok kellemetlenségtől mentet t meg. Majd egy hónapig volt távol a századosunk, addig jó 
dolgunk volt Zorner parancsnoksága alat t , de amint megjött az öreg, — a legénység csak öreg 
zsidónak nevezte, — vége volt a kedvezményes állapotomnak, rendesen kellett szolgálatot telje
sítenem, csak a tisztítót hagyta meg részemre, s az végezte a komisz munkát is helyettem. 

Mikor a kórházból visszajutottam a századhoz, akkor már századunk nem Cattaróban, hanem 
mellette egy kis falucskában volt a tengerparton elszállásolva. A Cattarói öbölben levő falvak 
a tengerparton épült s nem egymás mellett levő, de szétszórt házakból álltak, hol egy-két ház 
van egymáshoz közel, hol négy-öt egymás mellett, hosszan a parton, egypár ölre a víztől. Egyes 
üres házakban volt a század szakaszonként elszállásolva. De ezen helység kicsi volt, s nem volt 
közel olyan község, hol gyakorlatokat teljesíthettünk volna. Tovább rendeltek bennünket 
Percagnoba, ez népesebb község volt, gyakorlótér is volt benne. Népe jómódú, s hozzánk rokon
szenvesek voltak. Királyi velük beszólni tudván, velük sokszor összejött, szerették, s csak 
„colonnellonnak" hívták az ezredest. Több ízben te t tek különféle szívességeket részünkre. 
Megismerkedtem egy özvegy hajóskapitánynéval, minden áron el akart szöktetni Montenegróba, 
velem jöt t volna, s o t t rokonai lévén jó állással biztatot t , én azonban nem tud tam arról lemon
dani, hogy valaha még haza ne jöjjek, pedig szökéssel örökre elzártam volna u tamat hazám-
tó l . f . . . ] 

Percagnóból Kumborba helyeztek át szállásra, o t t én is, de a többi társaim is megkapták 
a calorinak nevezett, valójában azonban rüh betegséget, miben már az egész zászlóalj előbb 
szenvedett. Kellemetlen betegség, viszketegség ü t ki az emberen, véghetetlenül kell vakarózni, 
hetek múlva egyes helyekre adja magát a baj, hol nagy kelést képez, s nehéz begyógyítani. Ezen 
baj mia t t ismét kórházba ju to t tam, de ezúttal sorsom nem volt oly kritikus, mint az első alka
lommal. 3 hét a la t t el is hagyhat tam. Mióta Cattaróból a környékre áthelyezték századunkat, 
szokássá volt nálunk, besorozottaknál vasárnap délután egyik vagy másik századnál összejönni, 
és szabadidőnket együt t tölteni. Leggyakrabban a mi századunkhoz jöttek sorsosaink Királyi 
Pál kedvéért, mert ő volt az összekötőkapcsunk, tudo t t belénk jobb jövő iránti reményt gerjesz
teni, s mindenáron a szökéstől visszatartani, mert könnyű lévén a szökés Montenegróba, többen 
megkísér lettek volna azt . Utóbb három mégis megcselekedte. Rogács nevű hevesmegyei fiú kezdte 
meg. Eljött hozzánk, s elbúcsúzott tőlünk, elmondta, hogy neki otthon sincs kilátása megélhetés
re, ha haza szabadulhatna is, mert mint árva gyerek, katonai intézetben nevelkedett, semmit sem 
tud , minél fogva a polgári életben magát fenntarthatná. Azért elmegy Hercegovinába, mely 
szintén határos volt Dalmáciával, s ot tan a katonai pályán is boldogulhat a török katonaságnál. 
El is ment szerencsésen, hónapok múlva üzent nekünk egy dalmáciai embertől, hogy jó sora van, 
épületfa kereskedőnél nyert alkalmazást, mint speditőr, — szállító. — Izente, hogyha akarunk 
hozzá kimenni, segíthet rajtunk, mi azonban nem ve t tük igénybe szívességét. 

Megszökött egy másik sorsosunk is, Kronkl nevű, de mivel atyja mint nyugalmazott katona
t iszt az újonnan Temes, Torontál, Krassó megyékből elszakított vojvodaságban81 főhivatalt 
nyert , kieszközölte részére a büntetlenül való visszatérést, s azután a katonaságtól való elbo-
csájtást. [...] 

Kumborban létezésem alat t jö t t a dalmát katonai főparancsnokságtól rendelet az ezredhez, 
hogy engem orvosilag vizsgáltassanak meg, vajon igaz-e, hogy gyenge és katonai szolgálatra 
alkalmatlan vagyok. Bátyám ugyanis folyamodott szabadon bocsáttatásomért, s kérelmében 
azt állítá, hogy gyenge és szolgálatra alkalmatlan vagyok. Ezen rendelet folytán elküldtek a közel 
lévő Castelnuovo nevű városkába, hogy az ottani helyőrség orvosa vizsgáljon meg. Az orvos olasz 
ember lévén nyíltan megmondta, hogy szívesen segít ra j tam, többet is kész érdekemben jelen
teni, mint a valóság. Azt hi t te , hogy az őrmester, ki odaállított, szinte jóakaróm, az azonban 
egy megáltalkodott, büszke, s a legénység által is gyűlölt, kaján lelkű ember volt, örült, ha vala
kinek bajt okozhatott . A szinte rideg lelkű kapitányomnak olyan jelentést t e t t az orvosi bizo
nyítvány ellenében, hogy az azt jelentette a katonai főparancsnoksághoz, miszerint nálamnál 
gyengébb emberei is vannak, kik a szolgálatot teljesíteni tudják. Ennek következtében bátyám 
folyamodása elutasítást nyert. Kumborból rövidesen át let tünk helyezve Castelnuovoba hely
őrségre, ahol egy télen, s vesztemre augusztusig voltam. Helyzetem i t t már könnyebb volt, mert 
a regruták sorából a begyakorlottak sorába te t tek át , kevesebbet kellett gyakorolnom. Augusztus 
második felében ért az a váratlan öröm, hogy hazamehetek. Bertalan nevű kadét, mint napos 

81 Vajdaság. 
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káplár, egy reggel korán felkeltett ágyamban, s tudtomra adta, hogy rendelet jöt t , haza bocsáj-
tanak. Először nem hit tem neki, de annyira erősítette, hogy végre elhittem, fel is keltem rögtön r 
hogy megtudhassam, való-e a hír. Reggel tudtomra adták, hogy bátyám folyamodott megvált
hatásomért, engedélyt nyert arra, és mivel az 500 ezüst forintot Sopronban le is fizette, hazabo-
csájtanak, felmentve teljesen a katonai szolgálat alól. Eleinte kábult voltam az örömtől, azt sem 
tudtam, mit csináljak. Másnap kellett hazaindulnom. Királyi Pál adot t tanácsot, hogy útközben 
miként viselkedjem, nehogy ellenem valami panasz legyen, mert akkor nagy baj érhet. Pénzem 
nem volt az útra , Királyinak sem, akkoriban kifogytunk hazulról küldött segélyből mindketten. 
Királyi kért kölcsön két forintot, azt odaadta, és az volt útiköltségem Castelnuovotól Zala
egerszegig, — egypár ezer mérföldön át . Századbeli Borsosaimtól elbúcsúzva csónakon átkeltünk 
Porto-Rozába, hol a gőzös szokott megállni, u tas t , s küldeményt felvenni. [...] Triesztben a már 
ismert transportházba szállásoltak el férgek közé. [...] Triesztben egy hétig kellett időznöm, míg 
annyi ember gyülemlett össze Bécs felé szállítandó, hogy érdemes vele megindulni. Ez idő alat t 
megismerkedtem a transportházba szállásolt Ener József nagykőrösi illetőségű, besorozott, volt 
magyar huszártiszttel, ki a Miklós huszároknál volt altiszt a szabadságharc elején, s hadnagy
ságig felvitte. A leveretés u tán ő is be lett sorozva, és egy lovas főhadnagy mellé volt rendelve 
lovásznak és több évet tö l tö t t ot t . 

Egyik nap panaszkodtam neki, hogy sem pénzt, sem kenyeret, sem eledelt nem kapok, az 
éhség majd megöl. A transpontkommundó főzetett ugyan tarkababot, de a kiosztás oly rendetlen 
volt, hogy csak az erőszakosak ju tha t tak hozzá. Ener kikérte főhadnagyától előre az öt napi 
lénungját82 és nekem fizetett ebédet vele. [...] 

Valahára, kínos napok után Triesztből megindítottak bennünket Bécs felé. Transportcom-
mandásunk egy egészségi csapatbéli (Sanitäts Corps)83 hadnagy volt, a műveltség alantas fokán 
állott, inkább hasonlított kocsishoz, mint katonatiszthez. Mindennap tarkababot főzetett, s azzal 
a napi 5 frt-unk ki volt egyenlítve, de legalább volt naponként meleg ételünk a komiszkenyér 
mellé. Laibachig ismét azon a rideg, sziklás, s erdős vidéken mentünk át , melyen az ezredhez 
vonulásunkkor utaztunk. Laibachból Gratzba irányítottak el bennünket vasúton. Néhány ma
gyar fiú, besorozott volt honvéd tiszt, ezúttal is találkozott csapatunkban. Jó Kálmán tokaji» 
Bisztray erdélyi, s még egy alföldi református pap fia, — nevét elfeledtem, — ezekkel könnyebb 
volt a kellemetlenségek elfeledése. Volt még velünk egy kisded alakú székely fiú is, annak nevét 
is elfeledtem. Kedélyes, jókedvű fiú volt, sokszor felvidított bennünket ötletes beszédével. 
Készültünk, hogy Grazban majd nyugnapunk lesz, a várost megjárjuk, az lesz a mulatságunk,, 
azonban szándékunk meghiúsult. Ferencz József ifjú császár a városban időzött, s azalatt míg ot t 
volt, a piszkos transportbeli katonáknak nem volt szabad a transportházat elhagyni, be let tünk 
zárva 24 órára, a 24 óra elteltével pedig vasútra raktak bennünket, s vit tek Mürzzuschlagig. 
Onnét ismét gyalog mentünk a Semmeringen á t Schottwienig. [...] Schottwienből Bécsbe érkez
tünk, abba a kaszárnyába, melyből indítottak két év előtt Hideg Józseffel Trieszt felé. Tán egy 
hétig voltam ott , ahonnét említett társaimmal együtt Pozsonyba indítottak, és vittek bennünket. 
Pozsonyból Pestre akar tak engemet is transponálni, de jelentettem a kaszárnyacommandánsnak, 
hogy én zalai vagyok, nekem Sopron felé van az u tam. Mivel azonban Sopron felé indítandó 
csapat nem volt, elküldtek Győrbe. Győrben több napig voltam, s attól t a r to t tam, hogy ot t he
tekig kell vesztegelnem, a parancsnok főhadnagynál jelentkeztem, s kértem, bogy bocsásson el 
végleg, mer t innónt az én hazám felé úgy sem indul transport. Azt felelte, hogy ha lemondok 
a több napi lénungomról, s útravalót sem kívánok. 5 napi lénungot, amikor végképp elbocsá
to t ták az embert a transzportból, szoktak kifizetni, erről, s az előző 5 napi lénungomról kelïett 
lemondani, mit szívesen megtettem. 30 forintról volt szó, s ezen a főhadnagy kapva kapot t . 
Végre megszabadultam, köpenyegemet elvették. Certificatiomat a hadbiztos aláírta, átadta,, 
s azzal indultam hazafelé. [,..] 

82 Zsold (a német „Löhnung" szóból). 
83 „Egészségügyi kar." 
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SZEMLE 

KRISTÓ GYULA (SZERK.) 

AZ ÁLLAMALAPÍTÓ 

Tanulmányok 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988. 307 o., 4 t.) 

Emlékkönyv, vagy tanulmány kötetelemzé
sét r i tkán kezdi a kiadó méltatásával a recen
zens. Most mégis ez a helyzet, mivel első kirá
lyunk, az államalapító Szent István halálának 
950. évfordulójára emlékezve egyedül a Zrínyi 
Kiadó bocsátott ki színvonalas, az alkalomra 
külsejében is méltó tanulmánykötetet . 

A tanulmányokat a szegedi József Attila 
Tudományegyetem többségükben fiatal törté
nészei készítették, Kristó Gyula professzor irá
nyításával. Munkájuk értékét különösen növeli 
az a körülmény, hogy István király életművé
nek, személyiségének, országa társadalmi, gaz
dasági, katonai helyzetének ismeretében — 
mint ezt az ez év júliusában megrendezett 
tudományos ülésszak előadásai is bizonyít
ják — máig is sok a fehér folt, a megoldatlan 
kérdés. 

A szerzők nem szándékoztak, és nem is szán
dékozhattak, az adot t terjedelmi korlátok kö
zött, teljes képet festeni Szent Is tván király 
korának és uralkodásának valamennyi lénye
ges kérdéséről. Munkájuk, mint ezt Kristó 
Gyula bevezető tanulmányában leszögezi, „vi
szont néhány ponton részletekbe menő képet 
villant fel István egyéniségéről, uralkodásának 
bel- és külpolitikai vonatkozásairól, egyház
politikájáról, törvényhozásáról, a nevéhez kap
csolt koronázási emlékekről". 

A kötet mind az egyes tanulmányok szín
vonalát, mind a témák gazdagságát és válto
zatosságát tekintve megfelel az elvárásoknak. 
Szegfű László, Petrovics István, Koszta László 
és Jánosi Mónika tenulmányai valóban a 
szentistváni életút sokoldalú megvilágítását 
tűzték ki célul, foglalkoznak a nagy uralkodó 
családjával, a magyar állam szervezetével, az 
István-kori kül- és katonapolitikával, az egy
házszervezés kérdéseivel, a magyar epika kez
detei és az okleveles gyakorlat meglepő össze
függéseivel, az első magyar, írásban fennma

radt törvényekkel, valamint koronázási emlé
keink és a Szent István-kultusz összefüggései
vel. ¥& -: j 

Valamennyi tanulmány közős vonása, hogy 
mondanivalóját igyekszik nemzetközi össze
függésekbe ágyazni. A szerzők ugyanis felis
merték azt a nyilvánvaló tényt , hogy a rend
kívül szűk hazai provenienciájú forrásba zisí 
már a korábbi kuta tók alaposan kielemezték 
— bár épp a szegényes és heterogén adatbázis 
nagyon is eltérő interpretációkra csábítja, a 
kor avatot t ismerőit, s csak külföldi analógiák 
segítségével hozhatnak új, időtálló kutatási 
eredményeket. Különösen áll megállapításunk 
Szegfű László, Petrovics Is tván és Koszta 
László tanulmányaira, melyek a nagy kirájy 
családi kapcsolatait, az állam-, illetve az egy
házszervezés bonyolult kérdéseit elemzik, j ,. 

A recenzens számára a leginkább figyelemre 
méltó dolgozat Szegfű Lászlónak a Szent Ist
ván-kori epikánk és az oklevelezési gyakorlat 
c. tanulmánya. A szerző meggyőző okfejtéssel 
cáfolja mindama véleményeket, melyek két
ségbe vonják egyik legrégibb és legfontosabb 
Szent István-kori oklevelünk, a pannonhalmi 
alapítólevél hitelességét. Különösen érdekesek 
számunkra azok a gondolatok, melyben úz 
oklevél „leggyanúsabb", leginkább késői inter
polációnak tűnő narrációs részét, Koppány 
leverésének elbeszélését elemzik. Ebben a rész
ben Szegfű, joggal, a magyarországi epika első 
megjelenését látja. Erre utal az, hogy— ellen
tétben az irat más részeivel — az oklevelet 
kiadó király a lázadás történetét egyes szám
ban íratja le. Ezzel is kiemelni szándékozik az 
eseményekben játszott szerepét. Nem is tehe
t e t t másként, mivel a középkori uralkodó leg
főbb erényét — a kegyesség és a bőkezűség 
mellett — a katonai képességekben lát ták a 
kortársak. 
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1 A szerző gondolatmenetét tovább fűzve két 
ényeges momentumra kívánom felhívni a 
ügyeimet. Az egyik: az oklevél soraiból nyil
vánvalónak tűnik, mily veszélyt jelentett a 
fiatal fejedelem, s továbbmenően az egész 
nemzet sorsára a somogyi nagyúr felkelése: 
„Amikor ugyanis kitört a háborúk vihara, és 
a németek és magyarok körében óriási zendü-
lést támasztott , s kiváltképpen amikor a pol
gárháború rohama már-már sarokba szorí
t o t t . . . " E szavak, s később a fejedelem kö
nyörgése és fogadalma, kitapinthatóan jelzik 
a fenyegetés komoly voltát, személyes jelle
gűek, jobban kifejezik a való helyzetet, mint 
a későbbi legendák hűvösebb, már a biztos 
győzelem tudatában könnyebb sikert sejtető 
leírásai. 

Ez az epikai töredék azért is fontos szá
munkra, mivel egyike azon csekély számú 
bizonyítókainknak — ide sorolhatjuk még a 
Kisebb legenda néhány epizódját, s az Intel
mek egyetlen, árulkodó mondatát —, amelyek 
Is tvánt , a katonát és a hadvezért villantják 
«lő, ezzel is teljesebbé téve a nagy király sze
mélyiségéről alkotott , mindmáig töredezett 
képünket. 

A hadtörténész számára a kötet legjelentő
sebb fejezete Kordé Zoltán: „Külpolitika és 
hadszervezet az államalapítás korában" c. 
tanulmánya. A szerző megalapozott ismere
tekre támaszkodva, széles ívű, meggyőző kép
ben ábrázolja az István-kori Európa bonyo-

: lult politikai összefüggéseit. Helyesen állapítja 
meg, hogy István politikájának „alapelvei 
változatlanok maradtak a Géza által kidolgo
zot t irányvonalhoz képest: jó viszony fenn
tar tása a Német Birodalommal, szövetségek 
keresése és békés külkapcsolatok kialakítása 
a szomszédos országokkal... az elsődleges 
azempoEt mindig az volt, hogy a külpolitika 
elősegítse az államszervezéshez szükséges nyu
godt külpolitikai körülmények biztosítását." 

Hasonló gonddal vázolja fel a szerző az 
események fonalát a Német Birodalommal 
fennálló viszony megromlásának és I I . Konrád 
1030-as támadásának időszakában is, kár, 
hogy terjedelmi korlátok miat t nem tudot t 

.bővebben foglalkozni István hadvezéri tevé
kenységének e kimagasló példájával, s ugyan
akkor olyan motívumot — azaz a császár 
megtévesztését — is ide sorolt, igaz feltételes 
módban, amely nyilvánvalóan az 1051-es had
járathoz kötődik. 

Bármennyire is összefügg a külpolitika és 
ezen belül a háborúk története a hadsereg
szervezéssel, mégsem tar t juk szerencsés gon
dolatnak a két probléma közös feldolgozását, 
•mivel így valamelyik kérdés óhatatlanul hát
térbe szorul. Ezút ta l a hadseregszervezésnek 

ju to t t e szomorú sors osztályrészül. A rá szánt 
alig négy oldalnyi terjedelemben a szerző 
ugyan jól foglalja össze az István-kori magyar 
haderő legfőbb sajátosságait — a nehézlovas
ság meghonosodását, a miles réteg kialakulá
sát, a megyerendszer katonai funkcióit és a 
gyepürendszert —, az olvasó azonban túlságo
san egysíkú, problémamentes képet kap a kér
désről. Ami annál is inkább sajnálatos, mivel 
i t t Szent István életművének a hadtörténész 
szempontjából leglényegesebb, ugyanakkor 
részleteiben még távolról sem feldolgozott 
problémakörével került szembe a szerző és az 
olvasó. 

Ugyancsak megválaszolatlan marad a kér
dés Petrovics Is tván: „Szent István állam
szervezése" c. tanulmánya olvasata u tán is. 
A tanulmány, igaz, nem csekély átfedéssel, 
híven adja vissza azokat a nehéz harcokat, 
melyeket Istvánnak az államhatalom megszer
zésóért és megszilárdításáért kellett vívnia, s 
röviden, bár mégis közérthetően adja vissza 
az első megyék keletkezésének is megszervezé
sének folyamatát is. Sajnálatos viszont, hogy 
nem foglalt állást a vármegye eredetének év
századok óta vi ta tot t , s mindmáig megoldat
lan kérdésében. Óvakodik attól , hogy állást 
foglaljon a Győrffy—Kristó vitában, bár meg 
kell jegyeznünk, hogy a legtöbb részletkérdés
ben — Ajtony leverése, Keán bolgár „cár" 
uralmának megtörése s tb. — Kristó álláspont
ját fogadja el. 

Egyfelől a recenzió terjedelmi korlátai, más
felől, mivel a tanulmányok egyáltalán nem, 
vagy csupán igen csekély mértékben foglal
koznak hadtörténeti kérdésekkel, a kötet 
többi dolgozatával nem kívánunk részletesen 
foglalkozni. Annyit összefoglalásként azonban 
le kell szögeznünk, hogy bizonyos, szinte tör
vényszerűnek tekinthető átfedésektől elte
kintve, valamennyi munka alapos ismeretek
ről tanúskodó, jól megkomponált feldolgozása 
az adot t problémának. 

Egyetlen általános, bíráló megjegyzést azon
ban nem hallgathatunk el. Sajnálatos, hogy 
e jeles kötet jegyzetapparátus nélkül került 
kiadásra, és a megadott irodalomjegyzék is 
fölöttébb szegényes. A tanulmányokon ugyan 
érződik, hogy szerzőik ismeretei nem csupán 
a felsorolt néhány műre korlátozódnak, mégis, 
nagyban emelte volna a kötet tudományos 
hitelét és értékét, ha a tudományos apparátus 
a téma fontosságának megfelelő súllyal és ter
jedelemben kapot t volna helyet benne. 

Mindez azonban csupán némileg csökkenti 
a tanulmánykötetről alkotott , a fentiekben 
már bővebben vázolt, kedvező benyomásain
kat . 

Bázsó Qyula 
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NORMAN HOUSLEY 

THE AVIGNON PAPACY 
AND THE CRUSADES 1305—1378 

(Clarendon Press, Oxford, 1986. 348 o.) 

A szerző, a Leicesteri Egyetem professzora, 
hosszabb ideje foglalkozik a XI I I—XIV. szá
zadi keresztes hadjáratok problémáival, esz
mei folytonosságának és korabeli jelentőségé
nek feltárásával. Korábbi könyvei és tanul
mányai után, amelyek magyar történelmi 
szempontból sem érdektelenek (The Ital ian 
Crusades. The Papal-Angevin Alliances and 
the Crusades against Christian Lay Powers, 
1254—1343. Oxford, 1982.; King Louis the 
Great of Hungary and the Crusades 1342— 
1382. I n : Slavonic and East European Review 
62, [1984] 192—208. o. stb.), ebben a művében 
az avignoni pápaság időszakának politikai, 
katonai törekvéseit elemzi, de nemcsak a 
Szentföld, hanem Dél-Európa (Ibériai félszi
get, Itália) és Kelet-Európa vonatkozásában 
is. Sorra veszi, hogy az egyes — többször csak 
tervezett — keresztes hadjáratokhoz milyen 
mértékben járult hozzá a pápai udvar (kezde
ményezés, szervezés, pénzügyi források előte
remtése, hadjárat irányítása, diplomáciai nyo
más). 

A keresztes hadjáratok eszméjének ébren 
tar tása — noha már a kortársak közül is sokan 
kritikával illették ezeket a vállalkozásokat — 
nagy mértékben annak köszönhető, hogy ezek 
korántsem korlátozódtak a Szentföldre, hanem 
a keresztény umVerzalizmus jegyében az egész 
katolikus Európa védelmének az eszméjét pró
bálták több-kevesebb sikerrel érvényre jut
ta tn i az időszak külpolitikai kapcsolatrendsze
rében. Erre a század bőven nyújtott alkalmat, 
spanyol földön a mórok, a Balkánon az oszmán 
törökök, Lengyelország határainál a ta tárok 
fenyegették a keresztény világot. A világi 
uralkodók — köztük Nagy Lajos — eltérő 
mértékben ugyan, de partnerok voltak ezek
ben a vállalkozásokban, hiszen a részvétel szá
mukra értékelhető anyagi, presztízs- és propa
gandanyereséggel járt . 

Az egyes frontok természetesen eltérő súlý-
lyal szerepeltek az avignoni kúria politikai 
agendájában: Itália és a Közel-Kelet meg
megőrizte elsőségét, noha a többi európai had
színtér támogatásától sem zárkóztak el. Ebben 
az időszakban ismerik fel a török fenyegetés 
valódi jelentőségét, ami egyúttal a Velence 
részéről jelentkező igények akceptálását is 
jelentette. A korábbi századok gyakorlatával 
szemben a keresztény királyságok sokkal hatá
rozottabban hangoztatták követeléseiket és 
próbáltak meg érvényt szerezni azoknak, ami 
egyúttal gyakorlatilag lehetetlenné te t te egy 
átfogó közel-keleti hadjárat megszervezését, 
az ún. „passagium generale-t", de a korláto

zott célú hadjáratok szervezése jtíőről-időr© • 
sikerrel járhatot t („passagium partieulare").: 
Ebben éppen nemzetek feletti szerepe mia t t 
játszhatott végeredményben pozitív szerepet 
a kúria. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a 
keresztes hadjáratok meghirdetése nemzetközi 
volt, ám szervezetileg s pénzügyileg az egyes, 
megvalósításukra vállalkozó nemzet keretei 
között maradtak meg. 

A hadjáratok egyes eredményei (pl. a szmir-
nai akció) nem fedik el azokat a problémákat, 
amelyek a legkomolyabb formában jelentkez
tek a reformáció időszakához közel kerülő 
kúria politikájában. Ezeknek a problémáknak 
a tárgyalása jelenti a monográfia legértékesebb 
fejezeteit, részletesen bemutatva az egyes ke
resztes hadjáratok kezdeményezését, propagá
lását, a háborúk finanszírozásának gyakorla
tá t , a hadjáratok céljaira szolgáló a.dók besze
dését, a begyűjtött pénzösszegek kezelését é s ' 
átutalását , a felállított keresztes seregek irá
nyítását és ellenőrzését, a pápaság és.a katonai 
lovagrendek közötti viszonyi-

A hadseregek felállítása során már érződött . 
a professzionalizálódás igénye. í g y X X I I . 
János 1333-ban, V. Orbán 1363-ban stb. han-. 
goztatják, hogy gyakorlatlan, beteg, haszna
vehetetlen keresztesekre semmi szükség nin
csen. A velencei Marino Sanudo már 1312-ben 
leírja, hogy sokkal célszerűbb lenne, ha a részt 
venni kívánók megválthatnák szándékukat és . 
a befolyt pénzen zsoldossereget állítanának fel. 
Nem véletlen, hogy éppen a velenceiek képvi
selték ezt az álláspontot, hiszen az átszállítás-, 
kor pontosan megismerték a résztvevők fel
szereltségét, hadi eszközeik számát -és értékét. . 
A kérdés rendeződése már azért is vára to t t 
magára, mert az egyház a hadjáratzarándokr _ 
lat-hagyományával nem szakíthatott teljesen, 
s így továbbra is összegyűltek hadakozni 
vágyó, ám katonailag annál képzetlenebb 
tömegek. A meginduló változásokból, viszont 
az is következett, hogy a hadjáratok költségei, 
mérhetetlenül megemelkedtek, a korábbi költ-
ségek többszörösére, ami a finanszírozási gya
korlat további szigorítására, a pápai udvar és 
a nemzeti egyházak, illetve az uralkodók kö-. 
zötti élesedő súrlódásokra vezetett . A pénzért 
megvásárolható búcsú meghonosodó és terjedő 
gyakorlata pedig az egyház belső életében 
vetet t fel fenyegető problémákat. 

Housleynak az ismertetés elején eml í te t t 
tanulmánya is jelzi, hogy Nagy Lajos szemé- • 
lyével alaposan foglalkozott, ami'jelen köny
véből is kiderül. A kúria által képviselt keresz-•• 

— 117 — 



tes eszme szempontjából a szemére veti , hogy 
a pápák közel-keleti terveihez semmiféle segít-

eéget nem nyújtott , a megkapott keresztes
tizedet pedig nemzeti célú hadjárataira fordí
to t t a . A Nagy Lajost általában elmarasztaló 
ítéletben a szerzőnek véleményünk szerint 
nincsen igaza. Az európai hatalmak megosz
tottsága miat t , amit az arabok ellen meghirde
t e t t pápai kereskedelmi embargó ügye is jól 
muta t , a közel-keleti egyesült keresztes fellé
pésnek nem jöt t el az ideje. Ebben inkább 
Nagy Lajos reálpolitikai felismerését, mint 

„Ejtőernyős huszárok" címmel különösen 
ezép kivitelű könyvet jelentetett meg a nagy 
francia fórradalom kétszázóves ünnepségsoro
za tá t megelőzően a franciaországi Tarbes-ban 
állomásozó 1. légi szállítású deszant-páncélos 
ezred. Ez a mű magyar szempontból különö
sen figyelemre méltó, hiszen a kiadást gondozó 
egység az 1720-ban alapított 1. huszárezred 
jogutódja, és 1946-os újjászerveződésétől viseli 
az ezredalapító Bercsényi László (1689—1778), 
a Rákóczi-szabadságharc egykori ifjú kapi
tánya , majd pályája csúcsán Franciaország 
marsallja, a francia huszárság főfelügyelője, 
Commercy Hercegség kormányzója, Lotharin-
gia és Bar fejedelmének főlovászmestere nevét, 
őrzi továbbá az ezredtulajdonosi jogkörben őt 
követő két fiú, az ifjan elhunyt Bercsényi Mik
lós Ferenc (1736—1762) ezredes és a generális 
rangot elért Bercsényi Ferenc Antal (1744— 
1811) emlékét is. Az ezredtörténet első hetven 
éve így a Bercsényi-huszárok története, vagyis 
a franciaországi magyar katonai emigráció egy 
fejezete. 

Az ezred jelvénnyel díszített mű a 81. ezred
parancsnok beköszöntőjével indít: „Ez a 
könyv tisztelgés a királyság, köztársaság és 
császárság azon könnyűlovasai, majd égi lova
sai előtt, akik a Bercsényi-ezredet a történe
lem során alkották, ő k voltak az első huszárok 
a. rangidősséget, a harckészséget és az ered
ményt tekintve." 

Teljes joggal szerepel a közelgő évfordulóra 
tekintettel a könyv elején még a következő 
Napóleon-idézet: „(Ez az ezred) akár összes
ségében, akár részeiben, szüntelenül harcolt 
minden hadjárat alat t , ötször vagy hatszor 
majdnem megújították. Parancsnokainak túl 

aránytévesztését láthatjuk. Ugyanakkor úgy 
tűnik, a szerző nem ismerte fel, hogy a 
török előrenyomulás megállítására, mint a 
későbbi események igazolták is, nem a balkáni 
államoknak, hanem a magyar királyságnak 
volt — legalábbis időlegesen — reális lehető
sége, ami a korszak déli irányú magyar katonai 
fellépéseihez kellő alapot nyújt. A korszak, a 
kötet tanulságai szerint, még a magyar had
történészeknek is tar togat mondanivalót. 

Veszprémy László 

gyakori cserélése azt okozta, hogy a szép 
lovakban hiány volt. De a tábornokok valós 
igazságot állítanak, hogy a tisztek, altisztek 
és huszárok, mindig te t ték kötelességüket. Ez 
az egység 1792 és 1801 között harminchét 
csatában, százhatvannyolc ütközetben, ezer
háromszáztíz harccselekményben vet t részt. 
Ugyanezen idő a la t t huszonhatezerháromszáz 
foglyot ejtett , negyven zászlót és háromszáz
három löveget zsákmányolt." 

Az ezredtörténet első fejezete „A magyar 
eredet" címmel felidézi, miként érkeztek ma
gyarok a XVII . század végétől kezdve a 
Habsburg-ellenes függetlenségi küzdelmekben 
szövetségesnek tekintet t Francia Királyságba, 
hogyan szaporodott számuk a Rákóczi-szabad
ságharc idején, és miként került sor a francia 
hadseregbeli első huszárezredek felállítására. 
„A három Bercsényi" című kövotkező fejezet 
ismerteti az ezredalapító magyarországi élet
útját, franciaországi megtelepedését, katonai 
pályájának ottani folytatását. Részletesen fel
idézi az ezredalapítás körülményeit, és hang
súllyal szól a lengyel és az osztrák „örökösö
dési", valamint a hétéves háborúban való hadi 
szereplésről. 

A következőkben a mű bemutatja az ezred-
tulajdonosi jogkör eltörlésével, a népszuvere
nitás érvényesítésével immár 1. huszárezred
nek nevezett egység haditetteit a francia for
radalmi és napóleoni háborúkban. Eközben 
világosan érzékelteti, hogy nem hivatalosan 
továbbra is a megtisztelőnek t a r to t t Bercsényi-
névvel illették a kortársak, sőt hadiokmányok 
is ezt az egységet. 

Egy újabb fejezet a restauráció ós a második 
császárság korszakának ezredtörténetéről szól, 

JEROME BODIN — P H I L I P P E CART-TANNEUR 

HUSSARDS PARACHUTISTES 

(Tarbea, 1988. 128 o.) 
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amikor az egység továbbra is, esetleges további 
jelzővel, az 1. hadrendi számot viselte. Ez t 
követően a két világháborús helytállás felidé
zése következik. Első ízben nyerhet az olvasó 
eleven képet arról, miként mentették meg az 
ezred tisztjei a kapitulációt követő ezredfel
osztáskor az ezredzászlót 1942-ben, ós miként 
alakult újjá ez a la t t az egység 1945-ben. Saj
nálatos módon azonban hiányzik az az alfeje
zet, amely a feloszlatott ezred szélnek eresztett 
tagjait követné az antifasiszta fegyveres küz
delembe való bekapcsolódás útjain, hiszen ez 
«lapozta meg az újjászervezés lehetőségét. 

Ezután a könyv már a modern kor égi lova
sairól szól, hiszen 1946-ban az addigi lovas
ezredet átszervezték ejtőernyős felderítő ez
reddé. 1947 óta azután újabb átszervezéssel 
légi szállítású páncélos felderítő ezredként élt 
•tovább az egység. Ilyen jelleggel vet t részt 
1948/50-ben Észak-Vietnam területén az indo
kínai háborúban, amelyről részletesen szólnak 
a szerzők. Újabb alfejezetben az 1954/61-es 
sorozatos algériai harcbavetésről nyerhet képet 
az olvasó. A következőkben az 1970-es évek
beli átszervezési kísérletekkel, majd az 1977-es 
'mauritániai, 1981—1985 közti ismételt liba-
rooni, az 1979-es, 1980-as, 1983-as, 1984-es, 
1987-es csádi harcbavetésekkel, valamint végül 
az 1988-as új-kaledóniai rendfenntartó külde
téssel foglalkozik a kötet. 

A történelmi rósz utolsó fejezeteként a szer
zők felidézik, hogy a harmadik évezred küszö
bén mennyire elevenen él Bercsényi László és 
magyar huszárezrede hagyománya a légi szál
lítású deszant-páncélos ezredben. 

A kötet második része a mai ezredet mu
ta t ja be, ahol „a magyar elődök mozgékony
sága ós vitézsége egyesül a páncélos techniká
val és az ejtőernyősök merészségével". E gon

dolat jegyében a hagyomány és a korszerűség 
állandó, együttes jelenlétét emeli ki a két 
szerző. A továbbiakban ismertetik az egység 
feladatait, alárendeltségét, szervezését, ellátá
sát, továbbá a kiképzést, harcfelkészítést, fizi
kai és harcászati szinten tartást ,az ezek ellen
őrzését szolgáló gyakorlatokat, valamint az 
éles bevetéseket a tengerentúli területeken. 
Befejezésül a katonák hétköznapjairól szól ez 
a könyv, ezúttal is nagy nyomatékkal ki
emelve a hagyományápolás egyes területeit: 
a huszár-öltözetű díszelgő alakulat, az ugyan
csak huszárviseletben fellépő zenekar, a ma
gyar népviseletben fellépő, katonafeleségekből 
álló női tánckar szerepléseit, a hagyományos 
magyar kür t ós a Bercsényi-címert tar talmazó 
ezredjelvény társadalmi jelentőségét. 

Ebben a szellemben a kötet zárófejezete 
„Visszatérés a gyökerekhez" címmel felidézi 
az ezredparancsnok, valamint kíséretében az 
ezred tiszti és altiszti karának képviselője 
1987-es magyarországi látogatását, amikor fel
keresték Vaján Bercsényi Miklós és Bercsényi 
László közös emlékművét, tanulmányozták 
Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
falai között az ezredalapító és a magyar hu
szárság emlékanyagát, továbbá csapatlátoga
tásokon ismerkedtek a mai magyar katona
valósággal. 

A mondanivalót illusztráló, rendkívül gaz
dag képanyagot tartalmazó kötet közli még 
magyar ós francia nyelven Bercsényi búcsú
dalát („Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magá
ban . . . " ) , az ezred Bercsényi-indulóját, az egy
ség X X . századi hősi halottainak kimutatását , 
az ezred kitüntetéseire vonatkozó parancski
vonatokat , végül valamennyi ezredparancsnok 
névsorát az alapítástól máig. 

Zachar József 
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A MAGYARORSZÁGI HADJÁRAT, 1849 

Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról 

Válogatta és a bevezetőt írta Rosonczy Ildikó 
Fordította Rosonczy Ildikó és Gerencsér Zsigmond 

A jegyzeteket és a mutatókat összeállította 
Katona Tamás és Rosonczy Ildikó 

(Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988. 952 o.) 

Néhány évvel ezelőtt könyvkiadásunk csen
des szenzációja volt Alekszandr Petrovics 
Seserbatov Ivan Fjodorovics Paszkevicsról 
írott életrajzának a magyarországi hadjáratra 
vonatkozó részét tartalmazó kötet . Maga az 
életrajz nem volt különösebben érdekes; szer
zője igen jól tájékozott mindarról, ami az 
orosz főhadiszálláson tör tént , de a magyar 
oldal eseményeinek leírásában gyakran gyer
meteg hibákat ejtett . Az udvari, az eseménye
ket a megbízó ízlésének megfelelően tálaló 
történetírás e példájánál jóval érdekesebb, s 
sok tekintetben kiaknázatlan volt az a 112 
dokumentum, amely e kötet függelékeként 
először látott magyarul napvilágot. E doku
mentumanyag részben Paszkevics és I . Miklós 
kapcsolatába, részben az orosz intervenció dip
lomáciai hátterébe, részben az 1848—49-es 
orosz—osztrák viszonyba engedett bepillan
tást . A kötet utószavában Katona Tamás már 
utal t arra, hogy a Bibiliotheca Historica soro
zatban remélhetőleg a közeljövőben megjelen
nek a szabadságharc osztrák és orosz ellen
feleinek, illetve a magyar oldalon harcolt len
gyel, német és olasz önkénteseknek az emlé
kezései is. S az olvasó immár elégedetten veheti 
kezébe az első ilyen kötetet, amely az utóbbi 
évek egyik legfontosabb hadtörténeti jellegű 
forráskiadványának tekinthető. 

A kötetben található néhány emlékezés rész
ben vagy egészben már korábban napvilágot 
lá to t t ; Rüdiger segédtisztjéé éppen e folyóirat 
1984-es évfolyamában, Drozdove a Históriá
ban, Nyikolai bárónak a debreceni csatára 
vonatkozó emlékezései az Alföldben. Ha azon
ban a magyar olvasó az 1980-as évek előtt 
akart valamit olvasni a szabadságharcot el
döntő hadsereg tisztjeinek emlékezéseiből, 
igencsak nehéz dolga volt. A jórészt még múlt 
század végi — e század eleji közlések többsége 
megbízhatatlan, s inkább az illető emlékezés 
átköltött , mint fordított változatát tar tal
mazta. 1945 után csupán egy ilyen kötet jelent 
meg, amely az említett Scserbatov-féle Pasz-
kevics-életrajz szlovák fordításának magyarra 
visszafordított szövegét, ill. egy század eleji 
magyar fordítás újraközlését tar ta lmazta. A 
70-es években jelent meg egy rövid részlet 
Alabin — e kötetben teljes egészében közölt — 

visszaemlékezéséből, s ahogy filmes nyelven 
mondani szokás: „Ennyi" . 

Hiánypótló tehát ez a kötet , s azért is 
annak kell mondanunk, mert 1945 óta a. ma
gyar olvasóközönség meglehetősen keveset, s 
az utóbbi tíz óv irodalmát nem tekintve, több
ségében színvonaltalant olvashatott a szabad
ságharc történetét döntően befolyásoló orosz 
intervencióról. 

Pedig kevés hadjárat befolyásolta annyira 
történelmünket, mint az 1849. évi orosz inter
venció. Kihatásaiban csakis az 1241-es és az 
1526-os hadjáratokhoz hasonlítható. Egy leg
alábbis kedvező döntetlenre álló mérkőzést az 
ellenfél javára döntöt t el; elvágva ezzel a ma
gyar demokratikus társadalomfejlődés útját , 
s legalább 19 évre megakadályozta egy kedve
zőbb pozíció Habsburg-birodalmon belüli, ill. 
európai kiharcolását. 

Érdekes módon a hadjárat mégsem rögzült 
olyan erőteljesen a magyar történelmi köztu
datban. H a Segesvárról volt szó, inkább Petőfi 
halála, ha Világosról, inkább Görgei „árulása" 
ju to t t az emberek eszébe. Móricz Zsigmond 
írja, hogy őszintén meglepődött akkor, amikor 
nagybátyjától, Pallagi Gyulától megtudta, 
Görgei nem az osztrákok, hanem az oro
szok előtt te t te le a fegyvert 1849. augusztus 
13-án. A népi emlékezet sem nagyon őrizte 
meg az intervenció emlékét. Egy-két kivételtől 
eltekintve az orosz hadsereg katonái tartóz
kodtak a polgári lakossággal szembeni atroci
tásoktól, nem úgy, mint osztrák kollégáik. 
Született ugyan népdal a debreceni csatáról, 
Világosról, de az ellenfélre csak egy-kettő 
utal t . Az intervenció kezdetére az, amely 
szerint „Megjött a levél fekete pecséttel, / 
megjött a muszka százezer emberrel. / Két
száz ágyúval jön a harc mezején, / így hát 
kedvesem, elbúcsúzhatom én." A végnapokra 
pedig az a rendkívül szemléletes népdal utal, 
amely szerint „Süvölt a szél Arad felől, / Jön 
a muszka mindenfelől. / Fejem fölött kard 
megfordul, / Piros vérem földre csordul." A 
költészetben is egyedül Lóvay József érezte 
szükségét annak, hogy hangsúlyozza: „Fegy
veremet nem a német, de a muszka vette el ." 

Ami a kötetet illeti : a cím (A magyarországi 
hadjárat) annyiból is igaz, hogy csupán az 
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Erdély nélküli történelmi Magyarország terü
letén lezajlott hadműveletek résztvevőinek 
emlékiratait és naplóit közli. (Az erdélyiek 
egy következő kötetben jelennek meg.) A 
Rosonczy Ildikó által írott bevezető tanul
mány a cári intervenció diplomáciai előtörté
netét elemzi, ismerteti az intervenció semlege
sítésére t e t t magyar diplomáciai kísérleteket 
(Görgei és Szemere tárgyalásai), a fegyverle
tétel körülményeit és a megtorlás kérdésében 
elfoglalt orosz álláspontot. Kitér az eddigi, 
meglehetősen csekélyke historiográfiai előzmé
nyekre, s utal az emlékiratok többségét á tha tó 
pánszláv szemlélet okozta torzításokra. Meg
említi azt az emlékiratírók többsége által is 
észlelt paradoxont, hogy míg a magyarországi 
hadszíntéren működött a hadjáratban részt
vevő orosz erők háromnegyede, látványos 
sikereket nem értek el, egyetlen döntő csatát 
sem nyertek. Igazán fontos szerep csak a 
Haynau hadseregéhez vezényelt Panyutyin-
hadosztálynak ju tot t , amelynek fellépése el
döntöt te a preredi csata, s így a Vág-menti 
magyar támadás kimenetelót, majd fontos 
szerepet játszott a két júliusi komáromi csatá
ban, s az osztrák hadsereg Szeged előtti had
műveleteiben is. 

Tegyük hozzá, Rosonczy Ildikó nem elége
det t meg a közzétett anyag lefordításával; 
1986-ban a Hungaro-polonica c. tanulmány
kötetben a cári hadsereg tisztikarának magyar
országi magatartásával, a korábbi irodalom
ban annyit emlegetett magyarbarátság hát te
rével foglalkozó tanulmányt t e t t közzé. E ta
nulmányban tisztázta, hogy az úgynevezett 
„másik Oroszországot" az intervenciós hadse
regben a lengyelek képviselték ; az átallok és a 
rokonszenvüknek tet tekben kifejezést adók 
mindegyike az orosz megszállás alat t levő len
gyel területekről származott. A tisztikar többi 
részének fraternalizálása pedig a vitéz ellen
félnek, s nem az ellenfél képviselte politikai 
eszméknek szólt. 

A tizenkét emlékirat és napló szerzői között 
van tábornok és századparancsnok, ezred- és 
fővezéri segédtiszt, Miklós cár közvetlen kör
nyezetének tagja és cári futár egyaránt. A 
közölt szövegek között két naplót találunk, 
Grabbéét és Nyikolai báró, cári szárnysegédét. 
Korábbi naplójegyzeteit egészítette ki, a nap
lószerű beosztást is meghagyva, Alabin. Az 
emlékiratok többsége már a krími háború után 
íródott, ezért olyan erőteljes bennük az oszt
rákellene sség. Az emlókiratírók többsége is
merte és használta a magyar szabadságharc 
külföldi irodalmának egy részét is. Különösen 
Görgei emlékiratait forgatták, de pl. Alabin 
Kossuth: I rataim az emigrációból c. munkáját 
is idézi. 

A tizenkét szerző tizenkét egyéniség is. Ta
lálhatunk közöttük olyat, aki szinte idegesítő 
aprólékossággal írja le egy hátországi helyőrség 
életét, de kitűnően ecseteli a vakhírek pszicho
lógiai hatását (Alabin); afféle orosz Háry 

Jánost (Alekszejenko) ; szűkszavúságában is 
rendkívül informatív szerzőt (Szoncov); a 
frontharcosokat lenéző udvari embert (Nyiko-
lai), akár a többiek rovására is szívesen anek-
dotázó tábornokot. Az egyik legtöbb használ
ható anyagot tartalmazó emlékirat Lihutyiné, 
értékeit azonban némileg csökkentik hossza
dalmas, s nem egyszer tudálékos hadtörténeti 
fejtegetései. Nem nélkülöznek bizonyos, talán 
leginkább Klapka emlékirataira emlékeztető 
romantikát Drozdov sorai a világosi fegyver
letételről. Romantikus elemek, önnön szemé
lyiségének előtérbe állítása és igen pontos és 
érdekes megfigyelések keverednek Rüdiger 
segédtisztjének emlékezésében. A legelevenebb 
megfigyelők közé tar tozot t Iszakov és Delvig; 
minden véleménynyilvánítástól tartózkodik 
Sztreng. 

Az orosz birodalom egészét á tható katonás 
fegyelem természetesen ezekben az emlékira
tokban is érvényesül. Az alacsonyabb beosz
tású tisztek még véletlenül sem bírálják név 
szerint feletteseiket. Jobban kijut a bírálatból 
néhány tábornoknak (Grabbe, Cseodajev), 
Nyikolai báró, mint Miklós cár szárnysegéde 
pedig már nyíltan kritizálja Paszkevics této
vázó és túlságosan óvatos hadvezetését. A 
többi emlékiratíró megmarad az általános 
alany használatánál: „Hibáztunk. . . , nem vet
tük észre..., ezt kellett volna tennünk ahelyett, 
hogy. . ." 

A balti származásúak kivételével szinte va
lamennyi szerző sorait áthatja a pánszláv gon
dolat. Néha már szinte mulatságos, ahogy a 
színmagyar Debrecenben is szláv települést 
látnak, mindenütt a szláv kultúra nyomait 
keresik (s természetesen meg is találják). Ke
vésbé mulatságos a szintén sokuknál észlelhető 
lengyelellenesség és az antiszemitizmus. 

A hadjárat indokaival a résztvevők nem 
mindegyike volt tisztában, a többség termé
szetesen elfogadta az általános indoklást: Egy 
kicsiny, lelkiismeretlen csoport fel akarja for
gatni Európa békéjét, veszélyezteti Oroszor
szág biztonságát, s ezért a cár, mint népei és 
Európa jótevője, fegyveres segítséget nyújt a 
rend helyreállítására felséges testvérének, Fe
renc Józsefnek. A propaganda élénk színekkel 
festette a forradalmárok rémtettei t , s ahogy 
Alabin írja, a valóság nem mindenben fedte 
azt a képet, amelyet a felsőség által közölt 
adatok sugalltak. Sokan a magyarországi szlá
vok megsegítését, afféle szláv keresztesháborút 
is lá t tak a magyarországi hadjáratban. De 
kísértettek a kaukázusi emlékek is; az ot tani , 
meglehetősen kíméletlen cserkesz harcmodor 
megismétlődésétől féltek Magyarországon is, 
s őszintén meglepődtek, amikor a Kárpátok 
hágóin mindenféle ellenséges akció nélkül kélt 
át az egész hadsereg. Az európai típusú háború 
kicsit meg is zavarta a résztvevőket; ezért 
voltak hajlamosak túlbecsülni Görgei seregé
nek létszámát, s ezért okozott pl. olyan, 
Alabin által igen szemléletesen leírt zavart a 
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helyőrségi csapatokban Görgei közeledésének 
híre. 

Az emlékiratokból világosan kitűnik, hogy 
Paszkevics hadseregének tömegével, s nem 
kiemelkedő hadvezéri képességeivel nyerte meg 
a háborút, öregember lévén, nem akarta koc
káztatni korábbi hadvezéri babérait, s ezért 
mindenütt legalább kétszeres erőfölényre töre
kedet t . Túlzott óvatossága folytán a legjobb 
alkalmakat is elszalasztottá Görgei seregének 
megsemmisítésére, s kevés szebb bizonyítványt 
lehetne kiállítani a harmincegy éves magyar 
tábornokról, mint az emlékiratok mindegyiké
ben nyíltan vagy burkoltan kifejeződő elisme
rés az ellenfelek részéről. Hiszen egyhónapos 
hadjáratával a magyar hadsereg egyhatodával 
lekötötte az ellenséges erők egyharmadát, saját 
erőinek négyszeresót. Paszkevics hadvezetési 
metódusa néha kísértetiesen emlékeztetett 
Windisch-Grätz hercegére : a Miskolc környéki 
harcok idején lehetőleg mindig akkor vezé
nyelt el egy hadosztályt, amikor arra éppen 
szükség lett volna, s lehetőleg mindig oda 
küldte, ahol Görgei csapatainak nem ártha
to t t . Több emlékirat is említi, hogy Cseodajev 
hadteste többször is megtette a Miskolc— 
Kápolna u t a t oda-vissza úgy, hogy a helybéli 
lakosság már régi ismerősökként üdvözölte a 
szinte naponta más irányból megjelenő had
test katonáit . Szintén a derűs mozzanatok 
közé tar tozott az is, hogy az augusztus 2-i 
debreceni csatában a magyar csapatok bekerí
tésére küldendő 2. lovashadosztályt a túlzot
t an nagyra nőt t kukoricásban a futár nem 
talál ta meg, s így a bekerítő mozdulat elma
radt . 

Az alparancsnokok sem a legjobban szere
peltek. Ez leginkább a túlzottan kemény fegye
lemnek tanúsítható. Paszkevics aprólékos, 
állandó óvatosságot előíró utasításai mellett 
nem sok tér maradt az alvezéri önállóság szá
mára. Az emlékiratokból azonban úgy tűnik, 
hogy pl. Cseodajev vagy Grabbe Paszkevics 
nélkül sem állt volna feladata magaslatán. 

Az emlókiratírók nagy része annál nagyobb 
elismeréssel adózik Görgei tehetségének. Az 
árulási vádat mindegyikük alaptalannak mond
ja. Rüdiger segédtisztje szerint „Görgey akkor 
let t volna áruló, ha, mint ahogy beszélték, 
valóban eladta volna magát ; akkor lett volna 
áruló, ha feláldozva hadseregét, saját életét 
igyekezett volna bármi áron megmenteni, de 
Rüdigerhez írt levelében fegyvertársai meg
mentésének fejében elsőként önmagát kínálta 
áldozatul. Végül akkor lett volna áruló, ha 
személyi biztonságának szavatolására bármi
lyen feltételt szabott volna, ő azonban mind
azt, amit felajánlottak neki, visszautasította, 
s tiszta, nyugodt lelkiismerettel tért vissza 
korábbi szerény anyagi körülményei közé, és 
kizárólag a tudománynak szentelte magát, 
mindaddig, amíg a folytatódó rosszindulatú 
gúnyolódás, a hazugság és rágalom ezt a világ
tól visszavonult férfit, türelmének végső hatá

rát kimerítve arra kényszerítette, hogy gyö
nyörű szép visszaemlékezéseivel, a tiszta és 
nemes léleknek ezzel a csodálatos, igaz és 
fényes gyónásával álljon elé." Még az elisme
rést szűken mérő Lihutyin is a következőket 
írja: „Azt beszélték, hogy Görgey már régen 
le akar ta tenni előttünk a fegyvert, s csak a 
megfelelő alkalmat vár ta . E gyanúsítást azon
ban semmi nem támasztja alá a legcsekélyebb 
mértékben sem. Vác és Miskolc alat t támadó 
hadmüveletekre nem vállalkozott ugyan, de 
azért keményen visszavert bennünket. Debre
cennél pedig főerői egyáltalán nem voltak 
jelen. A sikerben valószínűleg kételkedett, sőt 
a helyzetet talán reménytelennek lát ta, de 
kötelességét, kihasználva az utolsó lehetőséget 
is, becsületesen teljesítette." Ugyancsak ő 
idézi egy magyar ezredes véleményét: „Gör-
geynek nem maradt más választása, mint a 
fegyverletétel. Lehet, hogy némelyek nem érte
nek vele egyet, a többség azonban az ő véle
ményét osztja. Görgey a haditanács határo
zata alapján, a katonák többségének beleegye
zésével cselekedett. Mindannyiunknak az a 
meggyőződésünk, hogy a háborút sikerrel nem 
folytathat tuk volna tovább. H a csak egyedül 
az osztrákokkal kell megküzdenünk, őket le
győzzük, de az önök hadsoregével szemben nem 
vagyunk elég erősek." Ugyanígy cáfolja az 
árulási váda t Delvig is, bár ő úgy véli, Görgei 
Rüdigerhez írott levelében alárendeltjei sorsát 
a cár kegyelmére bízta, ezért Rüdigernek, ill. 
Paszkevicsnek a fegyverletételi ajánlatról nem 
lett volna joga dönteni anélkül, hogy a cárt 
megkérdezzék, „kíván-e nagylelkűséget tanú
sítani, s egyáltalán megteheti-e, hogy nagy
lelkűséget tanúsít , melyre Görgey olyannyira 
számít". 

Az emlékiratok véleményem szerint pontos 
képet adnak az orosz hadsereg magyarországi 
hadműveleteiről. Az eseményekkel nagy vona
lakban persze már eddig is tisztában lehetett 
az érdeklődő a hadtörténeti irodalomból; az 
emlékiratok értékét többek között a bennük 
megőrzött apró epizódok adják. Pl. a július 
25-i zsolcai csatából az a mozzanat, amikor 
Hruljov ezredes akkurátusan kiméri egy orosz 
üteg helyét, engedélyt kér rá, s aztán még 
mielőtt tüzet nyithatna, az első magyar ágyú
lövés u tán kénytelen meghátrálni. (Lihutyin) 
Vagy Sztreng azon leírása, amelyből kiderül, 
hogy a debreceni csatában láblövést kapot t 
Kuprijanov tábornok azonnal a zászlóalj lobo
góját kérte, mondván, hogy az a la t t akar meg
halni. (Még 25 évet élt ezután.) Szinte bele
borzong az olvasó Grabbe naplójegyzeteit ol
vasva, amikor a derék tábornok két Dante-
idézet között felgyújtja Losonc városát, majd 
hozzáteszi, hogy nem volt szándékában azt 
tenni. (Egy másik emlékiratíró már egyenesen 
a magyaroknak tulajdonítja e tettet .) 

A kötetet tehát méltán ajánlhatjuk 1848— 
49 minden kutatójának s a korszak iránt ér
deklődő olvasóknak egyaránt. A kötethez igen 
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alapos név- és helynévmutató kapcsolódik. 
A jegyzetanyag jól igazítja ki az esetleges tor
zításokat és tévedéseket. Egyetlen helyen 
hiányzik egy jegyzet csupán: Alekszejenko 
emlékezésében ugyanis keveredik a szőregi ós 
a temesvári csata leírása, s erre talán nem 
ár to t t volna utalni. (403—405. o.) 

A kötet belbecséhez méltó módon illeszkedik 
külső megjelenése is. A bordó címlapon az 

A folyóirat négy száma közli K. M. Szimo-
nov Zsukov marsallal kapcsolatos, eddig publi
kálatlan feljegyzéseit, amelyek korábbi rész
leteiről az előző ismertetésben már írtunk. A 
7. számban (45—56. o.) közölt részlet eleje 
1950-ből származik, amikor Zsukov az Odesz-
ezai Katonai Körzet parancsnoka volt. Egy 
beszélgetésben a moszkvai csata eseményeit 
értékelte, de nem azon az akkoriban általáno
san hangoztatott állásponton volt, hogy a 
németek semmilyen körülmények között, álta
lában nem lettek volna képesek elfoglalni 
Moszkvát. Zsukov a reális tényeket sorolta fel, 
hogy miért nem foglalták el a németek Moszk
vá t és mi hiányzott nekik ehhez ? 

„Az utolsó német támadás —' mondta — 
november 15—16-án kezdődött. Ennek kezde
tére a Volokalamszk—Nara főirányuk balszár
nyán 25—27 hadosztályuk volt, köztük 18 
páncélos és gépesített hadosztály. A harcok 
menetében azonban ezek kifulladtak. Mikor 
elérték a csatornát, Krukovot, világossá vált , 
hogy elszámították magukat . Az utolsó erő
tartalékaikat élték fel. Elérték ezt a vonalat, 
és tartalékban nem volt egyetlen hadosztályuk 
sem. December 3—4-re a hadosztályaikban 
30—35 páncélos maradt az eredeti 300-ból, 
vagyis a létszám egytizede. Ahhoz, hogy meg
nyerjék a csatát, az let t volna szükséges, hogy 
o t t , a főcsapás irányában, a második lépcső
ben legyen kb. 10—12 hadosztályuk, vagyis 
kezdettől fogva nem 27, hanem 40 hadosztály-
lyal kellett volna rendelkezniük. Ebben az 
esetben át t ud t ak volná törni Moszkváig. 
Ezzel azonban nem rendelkeztek. Ekkorra már 
mindenüket elvesztették, amilyük volt, mert 
nem számoltak ellenállásunk erejével." 

Ma már közismert az a tény, hogy a Moszkva 
alat t i ellentámadás kezdetekor a német csapa
tok már megkapták a parancsot a visszavonu
lásra. Akkor azonban, 1950-ben, erről beszélni 

1850-ben alapított és a magyarországi hadjá
ra t résztvevői számára kiadott emlékérem lát
ha tó : „Figyelmezzetek népek és hódoljatok. 
Isten velünk van. — A győzedelmes orosz had
sereg leverte és elfojtotta a zendülést Magyar
országon és Erdélyben 1849-ben." 

Hermann Bobért 

nem volt tanácsos. Pedig úgy tűnhete t t volna, 
az a tény, hogy a németeket a szovjet vé
delem szilárdsága már az ellentámadás előtt 
olyan kritikus helyzetbe hozta, hogy kénytele
nek voltak visszavonulni, egyáltalán nem csök
kentet te a hadsereg érdemeit, sőt inkább nö
velte. Ügy tűnik azonban, hogy a valós törté
nelmi események ilyen ismertetése nem képvi
selt eléggé hősi képet. Inkább azt kellett mon
dani, hogy a szovjet csapatok olyan német 
csapatokra mértek ellencsapást, amelyek még 
Moszkva felé törtek. Zsukov azonban már 
akkor elvetette ezt a változatot. 

Egy másik találkozás alkalmával, mikor 
Szimonov segítséget kért Zsukovtól az „Élők 
és holtak" c. regényének megírásához, előho
zat ta neki Haldernak az 1941—42-ből szár
mazó, nyolc füzetből álló szolgálati naplóját. 
Haider ebben az időben a német vezérkar 
főnöke volt. A napló olvasása — mondotta — 
nem mindig kellemes dolog, de szükséges az 
elkövetett hibák és elszámítások, ezek okainak 
és következményeinek megértéséhez. Majd 
mintegy folytatva az 1950-es témát , kifejtette, 
hogy okvetlenül objektívan kell értékelni az 
ellenség erőit és lehetőségeit, akár a történe
lemről, akár a jelenről vagy a jövőről van szó. 
Majd a következőket mondta : „Végül mégis 
csak szembe kell nézni az igazsággal, és szé
gyenkezés nélkül el kell mondani, hogy való
jában mi is tör tént . Az igazságnak megfelelően 
kell értékelni azt a német hadsereget, amellyel 
a háború első napjaiban összeütköztünk. Nem 
valami ostobák elől vonultunk vissza ezernyi 
kilométert, hanem a világ legerősebb hadserege 
elől. Világosan meg kell mondani, hogy a német 
hadsereg a háború kezdetekor jobb volt, mint 
a mi hadseregünk, jobban volt felkészítve, 
kiképezve, felfegyverezve, lélektanilag is job
ban kész volt a háborúra. Rendelkezett hábo-
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rús tapasztala t ta l méghozzá győztes háború 
tapasztalatával . Ennek igen nagy a jelentő
sége. Azt is el kell ismerni, hogy a német 
vezérkar és általában a német törzsek akkori
ban jobban dolgoztak, mint általában a mi 
vezérkarunk és törzseink, a német parancsno
kok akkoriban jobban értet ték a dolgukat, 
mint a mi parancsnokaink. Mi a háború mene
tében tanultunk és képeztük magunkat, verni 
kezdtük a németeket, de ez hosszú folyamat 
volt. És ez a folyamat azzal kezdődött, hogy 
minden tekintetben a németek oldalán volt az 
előny. 

Nálunk szégyellnek arról írni, hogy a háború 
kezdeti szakaszában csapataink nem voltak 
szilárdak. Pedig előfordult, hogy nem voltak 
szilárdak, és nemcsak visszavonultak, hanem 
megfutamodtak, pánikba estek. Miután ezt 
nem akarják elismerni, a következő kép ala
kult k i : a nép — úgymond — nem bűnös, 
csak a vezetés bűnös. Általában ez igaz. Vég
eredményben valóban így van. Konkrétan 
szólva azonban, a háború kezdetekor mi rosz-
szul harcoltunk nemcsak fent, hanem lent is. 
Nem titok, hogy nálunk egymás mellett har
coltak hadosztályok, amelyek közül az egyik 
jól verekedett, keményen, a másik pedig meg
futamodott, habár az ellenség ugyanolyan csa
pást mért rá is. Voltak különféle parancsno
kok, különféle hadosztályok. 

Minderről beszélni és írni kell, márcsak azért 
is, mert ennek megvan a pedagógiai oldala is: 
a mai olvasók, köztük a fiatalok, ne gondolják 
azt, hogy minden csak a főnökségtől függ. 
Nem, a győzelem mindenkitől függ, minden 
embertől, a harcban való helytállástól... 

Arról beszélve, hogy a németek elvesztették 
a háborút, mi most gyakran ismételgetjük, 
hogy nem Hitler hibáiról, hanem a német 
vezérkar hibáiról van szó. Ehhez azonban 
hozzá kell tenni azt, hogy Hitler a saját hibái
val elősegítette azt, hogy a német vezérkar 
hibázzon, hogy gyakran zavarta a vezérkart 
abban, hogy megfontolt, helyes döntéseket 
hozzon. És amikor 1941-ben a németek Moszk
va ala t t történt szétverése u tán leváltotta 
Brauchitschot, Becket és egy sor más német 
parancsnokot és maga állt a német szárazföldi 
csapatok élére, ezzel kétségtelenül nagy szol
gálatot t e t t nekünk. Ezután mind a vezérkar, 
mind a hadseregcsoport-parancsnokok sokkal 
kötöttebbek lettek, mint korábban. A Hitler
től mint a szárazföldi csapatok főparancsnoká
tól eredő direktívák sokkal megszeghetetleneb-
bek lettek, mint ahogy ezt az ügy megköve
telte volna. Az az önállósági szint az operatív 
kérdések eldöntésében, amely korábban léte
zett a német hadseregben, lejjebb szállt, és 
Braizchitsch eltávolítása, amivel mindez kez
dődött , természetesen a kezünkre játszott. 

A háború első időszakában mi hozzászok
tunk a német támadás tényeihez, a támadások 
üteméhez, hozzászoktunk a balsikerekhez és 
vereségekhez, hozzászoktunk ahhoz, hogy ke
ressük a kiutat az igen bonyolult helyzetekből 

és hogy ellenintézkedéseket tegyünk. A néme
tek viszont, akik a, háború kezdetén oly bátran 
és rizikót vállalva mentek előre, vertek ben
nünket, támadtak, át törtek, ugyanazok a né
metek a háború második és harmadik szaka
szában nem tudtak hozzászokni ahhoz, hogy 
most ők kénytelenek védekezni, visszavonulni, 
vereségeket szenvedni. 

Ha végig követjük a háború történetét ebben 
a második és harmadik időszakban, sok olyan 
elvileg ismétlődő helyzetet lehet összeszámolni, 
amikor a németek újra és újra póruljárnak, 
bekerítésbe, katlanba kerülnek, és annak elle
nére, hogy a helyzet ismétlődik, nem tudnak 
hozzászokni, hogy ezek között a számukra új 
körülmények között harcoljanak." 

A harmadik eset, amelyet az említett rész
letből megemlítettünk, 1966 májusából való. 
A találkozásnál Zsukov arról beszélt, ami erő
sen foglalkoztatta őt akkor a X X . kongresz-
szus u tán : a német fogságba került katonák 
becsületének helyreállításáról, akik tömegével 
főként a háború első időszakában, a nagy 
visszavonulások és a nagy bekerítések idején 
estek fogságba. A kérdést akkor a K B Elnök
ségében már megtárgyalták és Zsukov mint 
védelmi miniszter kapot t megbízást, hogy ha
tározattervezetet terjesszen elő a kérdés vég
leges megoldásához. A szerző szerint Zsukov 
felindultan beszélt erről a kérdésről, látszott, 
hogy már régen nyomta a lelkét. Megemlítette, 
hogy a fogságba esett angol katonák és tisztek 
számára fogságuk egész ideje a la t t számfejtet
ték a fizetésüket, méghozzá kiegészítéssel. „És 
mi történt nálunk — mondta —, nálunk Meh-
lisz eljutott arra a gondolatra, hogy felállított 
egy tételt , miszerint : »Mindenki, aki fogságba 
esett — hazaáruló«, és megalapozta ezt azzal, 
hogy minden szovjet ember, akit fogságba 
esés fenyeget, köteles öngyilkosságot elkövetni. 
Lényegében tehát azt követelte, hogy azok a 
milliók, akik elestek a háborúban, még kiegé
szüljenek néhány millió öngyilkossal. Ezeknek 
az embereknek több mint felét a németek 
halálra kínozták a fogságban, elpusztultak az 
éhségtől és a betegségektől és Mehlisz elmélete 
szerint azokat, akik megjárták ezt a poklot és 
visszatértek, olyan körülmények kellett hogy 
várják otthon, hogy megbánják azt, hogy 
akkor, 41-ben vagy 42-ben nem lettek öngyil
kosok." 

„Gyávák természetesen voltak, de hogyan 
lehet így gondolkodni annak a hadseregnek 
több millió fogságba esett katonájáról és tiszt
jéről, amely mégiscsak megállította és szét
zúzta a németeket ? Vajon ezek más emberek 
voltak, mint azok, amelyek később elfoglalták 
Berlint? Más anyagból voltak, rosszabból, 
gyávábból ? ! Hogy lehet teljes megvetést kö
vetelni mindenki iránt, akik fogságba estek 
azok miat t a katasztrófák miat t , amelyek 
ránk zúdultak a háború kezdetekor?. . ." 

Egy évvel később a szerző részt vet t egy 
viharos értekezleten, ahol Zsukov a szónoki 
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emelvényről többek közt éles formában emlí
te t te meg vagy három személy nevét, akik 
mögötte ültek az elnökségben, és felemlegette 
felelősségüket az 1937—1938-ban történtekért . 
Az egyik említett személy közbevágott és meg
jegyezte, hogy akkoriban olyan idők voltak, 
amikor bizonyos dokumentumokat alá kellett 
írni, akár tetszett az illetőnek, akár nem. Zsu
kov nagyon jól tudja ezt és ha megkutatják 
az akkori idők dokumentumait, egyeseken 
megtalálják Zsukov aláírását is. Zsukov a köz
beszóló felé fordult és élesen válaszolt: „Nem, 
nem találják meg. Kutassanak! Az én aláírá
somat nem találják meg!" A szerző megjegyzi, 
hogy milyen nagy benyomást keltette benne 
ez a határozott válasz. 

Az 1987. évi 9. szám közli a visszaemlékezés 
következő részletét. Ebből a legérdekesebb az, 
a?.nit Zsukov arról mondott , hogy ki a felelős 
a háborút megelőző eseményekért és a háború 
kezdete körüli körülményekért. Zsukov kifej
te t te , hogy ezekkel kapcsolatban Sztálin fele
lősségét szokták hangsúlyozni. Ez egyrészt 
helyes, másrészt viszont nem lehet csak őt 
felelőssé tenni mindenért. Mint az események 
közvetlen szemtanúja állította, hogy Sztálin
nal osztozott a felelősségben a környezete, 
elsősorban a hozzá legközelebb álló emberek: 
Molotov, Malenkov és Kaganovics. Kijelen
te t te , hogy nem számítja hozzájuk Beriját. 
O olyan ember volt, aki mindig kész volt vég
rehajtani bármit, bármikor és bárhogyan. A 
felelősség egy része kétségtelenül Vorosilovó, 
aki, bár 1940-ben leváltották a védelmi nép
biztos tisztségéből, egész a háború kezdetéig 
a Védelmi Tanács elnöke maradt . Kevesebb 
felelősség ju t a katonákra és a kisebb funkcio
náriusokra is. 

Mivel Zsukov gyakran ve t t részt azokon a 
megbeszéléseken, amelyek Sztálin közvetlen 
környezetével folytak, képet tud adni ezekről. 
Egyes kérdésekben Molotov rendkívül makacs 
álláspontot foglalt el, ami néha azt eredmé
nyezte, hogy Sztálin felemelte a hangját és 
kikelt magából. Molotov azonban csak mo
solygott és k i tar to t t álláspontja mellett. 

Sztálinnak a védelem erősítésével vagy a 
hadsereg felfegyverzésével kapcsolatos sok 
javaslata ellenkezést és ellenállást vál tot t ki. 
Ennek következtében bizottságokat hoztak 
létre, amelyekben viták folytak és egyes javas
latok elsüllyedtek ezekben a vitákban. Ez is 
az ellenállás egyik formája volt. 

Helytelen úgy elképzelni a dolgot, hogy 
Sztálin környezetéből soha, senki nem vitat
kozott vele állami és gazdasági kérdésekben. 
Ugyanakkor környezetének nagyobb része 
támogat ta azokat az értékeléseket, amelyeket 
a háború előtt alakított ki, és támogatta min
denekelőtt azt a meggyőződését, hogy ha nem 
hagyják magukat provokálni ós nem tesznek 
valamilyen helytelen lépést, Hitler nem szánja 
rá magát az egyezmény felrúgására és a 
Szovjetunió megtámadására. Ebben a kérdés

ben mind Malenkov, mind pedig Kaganovics 
mindig egyetértett Sztálinnal, és különösen 
aktívan támogat ta Molotov. Molotov nemcsak 
hogy akaratos és makacs ember volt, akit 
nehéz volt kimozdítani az elfoglalt álláspont
járól, hanem — Zsukov megfigyelése szerint — 
komoly befolyása is volt Sztálinra, különösen 
külpolitikai kérdésekben, amelyekben a hábo
rúig Sztálin őt kompetensnek t a r to t t a . Később 
azonban, amikor a számítások helytelennek 
bizonyultak, Sztálin Zsukov jelenlétében több
ször szemrehányást t e t t Molotovnak, aki nem 
mindig viselte el ezt hallgatagon. Molotov az 
1940-es berlini utazása után is k i ta r to t t amel
lett a nézete mellett, hogy Hitler nem fog 
támadni . Sztálin szemében még külön tekin
télyt adot t neki az, hogy személyesen volt 
Berlinben. 

Molotov tekintélyét a jelleme is erősítette. 
Erős akaratú, elvhű ember volt, aki távol állt 
bármiféle személyes elképzelésektől. Emellett 
szélsőségesen makacs volt, a végsőkig kegyet
len, tudatosan követte Sztálint és támogat ta 
őt a legkíméletlenebb tetteiben, többek közt 
az 1937-—38-as években is, a saját nézeteiből 
kiindulva, ő meggyőződésből követte Sztálint, 
míg Malenkov és Kaganovics a karrierjét épít
gette. 

Zsukov emlékezete szerint Sztálin környeze
téből egyedül Zsdanov volt az, aki az ő jelen
létében olyan nézetnek adot t hangot, hogy 
lehetséges a német támadás, ő továbbra is 
éles hangnemben nyilatkozott a németekről és 
azt hangoztat ta , hogy Hitlernek semmiben 
sem szabad hinni. 

A továbbiakban Zsukov részletesen beszélt 
még a hadsereg háború előtti állapotáról és 
Sztálin személyes tulajdonságairól, amelyek 
azonban ma már közismertek. 

Folytatódik a visszaemlékezés közlése a 10. 
számban is (56—63. o.). I t t igen érdekes rész
leteket találunk arról, hogy Sztálin hogyan 
értékelte az embereket. 1941 októberében sú
lyos helyzet alakult ki. A németek át tör ték a 
szovjet védelmet, Vjazma alat t bekerítették a 
Nyugati és a Tartalék Front csapatainak nagy 
részét és közeledtek Moszkvához. Zsukovot 
ekkor nevezték ki a Nyugati front parancsno
kává. „Sztálin ideges volt és rettenetesen dü
hös. Miközben velem beszélt, a legkeményebb 
szavakkal szidta a Nyugati és a Brjanszki 
Front parancsnokát, Konyevet és Jermejen-
kót, és ugyanakkor egy szót sem ej tet t Bu-
gyonnijról, a Tartalék Front parancsnokáról. 
Úgy tűnik, az volt a véleménye, hogy ettől 
az embertől már nem lehet többet követelni. 
Közölte velem, hogy kinevez a Nyugati Front 
parancsnokává, hogy Konyev le van vál tva 
erről a posztról, és miután a front törzséhez 
küldött kormánybizottság levonja a következ
tetéseket, hadbíróság elé kerül. 

Erre ón azt mondtam Sztálinnak, hogy ilyen 
tet tekkel semmit nem lehet helyrehozni és 
senkit nem lehet feltámasztani, ezek csak rossz 
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benyomást keltenek a seregben. Emlékeztet
tem arra, hogy lám a háború elején agyonlőt
ték Pavlovot, a Nyugati Front parancsnokát 
és mit eredményezett ez? Semmit. Már jóval 
előbb közismert volt, hogy Pavlov kicsoda, 
hogy az ő számára a plafon a hadosztály
parancsnokság. Ez t mindenki tud ta . Et tő l füg
getlenül frontparancsriok volt, és nem birkó
zott meg azzal, amivel képtelen volt megbir
kózni. Konyev azonban — ő nem Pavlov, ő 
okos ember, ő r á még szükség lesz. 

Sztálin ekkor megkérdezte: 
— És ön mit javasol? 
Én azt mondtam, javaslom, hogy Konyevet 

hagyják ot t helyettesemnek. 
Sztálin gyanakvóan kérdezte : 
— Miért védi Konyevet? A barátja magá

nak ? 
Azt válaszoltam, hogy nem, mi Konyewel 

soha nem voltunk barátok, csak úgy ismerem, 
mint akivel együt t szolgáltunk a Belorusz 
katonai körzetben." 

Sztálin beleegyezett, és ez a beszélgetés való
színűleg alapjában meghatározta Konyev sor
sát, „mert a bizottság, amely Molotowal az 
élén utazott a frontra, biztosan más döntést 
javasolt volna. É n jól ismertem Molotovot és 
nem voltak kétségeim efelől." Konyev egyéb
ként, mint Zsukov helyettese, sikeresen birkó
zott meg a rábízott feladatokkal és hamarosan 
az akkor létrehozott Kalinyini Front parancs
noka lett. 

Az egyes személyek és az általános helyzet 
jellemzéséhez igen érdekes a következő rész
let is: 

„Két nappal azután, hogy a front parancs
noka lettem, felhívott Molotov. A beszélgetés
ben szó volt az egyik irányról, amelyben a 
németek folytatták az előrenyomulást és a mi 
csapataink folytatták a visszavonulást. Molo
tov emelt hangon beszélt velem. Látszott, 
hogy közvetlen adatai voltak a német páncé
losok előrenyomulásáról ezen a részen, én 
pedig ekkor még nem voltam teljesen tisztá
ban a dolgokkal. Egyszóval valami olyasmit 
mondott , hogy vagy megállítom ezt a Moszk
vá t fenyegető támadást , vagy agyonlőnek ! Ez t 
válaszoltam neki: 

— Ne ijesztgessen, nem félek a fenyegeté
seitől. Még nincs két napja sem, hogy elfoglal
t a m a fronparancsnok tisztét, még nem vagyok 
teljesen tisztában a helyzettel, nem tudom 
pontosan, hol, mi történik. Minden kiderül, 
miközben átveszem a csapatokat. 

Válaszul ismét felemelte a hangját és ugyan
abban a szellemben kezdte folytatni. Hogy 
lehet az, hogy két nap ala t t nem tudja tisz
tázni a helyzetet ! 

Azt válaszoltam neki, hogy ha ő képes arra, 
hogy nálam gyorsabban tisztázza a ügyeket, 
utazzon ide és vegye át a front parancsnoksá
gát . Ledobta a kagylót én pedig folytattam a 
munkámat . " 

A továbbiakban Zsukov elmondja, hogy 
1942 májusában Sztálin viszonylag enyhe ma

gatar tást tanúsított a keresi katasztrófa bűnö
seivel szemben, szemmel láthatóan azért, mert 
átérezte saját személyes felelősségót az ügyben. 
A támadás az ő unszolására kezdődött. A Fő
hadiszállás, a Vezérkar más döntést javasolt. 
Ezek azt javasolták, hogy vonják ki a csapa
tokat a Kercsi-félszigetről a Tamanyi félszi
getre és ot t építsék ki a védelmet. Sztálin 
azonban nem vette figyelembe ezeket a javas
latokat, mivel úgy vélte, hogy ezzel felszaba
dul Mannsteinneíc a Krímben harcoló 11. had
serege. Végül is Mannstein hadserege így is 
felszabadult, a szovjet csapatok pedig Keres 
a la t t súlyos vereséget szenvedtek. 

Amikor Sztálin helytelenül döntött , ráadá
sul a Főhadiszállás olyan képviselőit küldte a 
Kercsi-félszigetre, akik biztosították a kataszt
rófát : Mehliszt és Kulikot. Ez utóbbi egyálta
lán képtelen volt arra, hogy bármit is ésszerűen 
vezessen. Ezek a képviselők Keres alatt együtt
működtek Kozlowal , a gyenge és akaratnól-
küli frontparancsnokkal. És amikor ez a Sztá
lin unszolására elkezdett és az általa személye
sen odaküldött emberek által vezetett vállal
kozás katasztrófával végződött, csak kisebb 
büntetést kaptak, mint mások kaptak volna 
ugyanazért más körülmények között. 

Ma, amikor nagy és sokszor szenvedélyes 
viták dúlnak arról, hogy Sztálin mennyiben 
volt szakember az egyes területeken, nem 
érdektelen idézni Zsukovot mint főparancsnok-
helyettest. „A háború kezdetén (ezt mondva 
a sztálingrádi csatát tekintem határvonalnak) 
előfordult, hogy meghallgatva egy jelentést, 
néha olyan megjegyzéseket t e t t , amelyek arról 
tanúskodtak, hogy elemi módon nem érti a 
helyzetet és nem kellőképpen ismeri a katonai 
ügyeket. 

í gy volt pl. 1942 nyarán, amikor jelentést 
kellett tennem a Nyugati Front egyik, Pogo-
reloje Gorodiscse elfoglalásával kapcsolatos 
hadműveletéről. Jelentettem, hogy két csapást 
fogunk mérni: jobbról a főcsapást, balról az 
elterelő csapást. A térképen jobbra volt a 
nagy, mélyre hatoló vörös nyíl, balra egy 
kisebb. Ez a második felkeltette figyelmét 
ós megkérdezte : 

— H á t ez micsoda ? 
Meg kellett magyarázni, hogy ez a kis nyíl 

mutat ja az elterelő csapást. 
— H á t még miféle elterelő csapást ? Mi az 

ördögnek dobáljuk szét az erőinket ? összpon
tosítani kell őket egy helyre, nem pedig szét
forgácsolni. 

Jelenteni kellett, hogy miért gondoltam ki 
ezt az elterelő csapást. H a két helyen mérünk 
csapást, ez bizonytalanságot kell hogy keltsen 
az ellenségben afelől, melyik irányban mér
jük a főcsapást, lekötjük a tartalékainak 
egy részét az elterelő csapás irányában, hogy 
ne tudjon manőverezni velük, amikor a had
művelet második napján rájön, hogy valójá
ban hol mérjük a főcsapást. '•<# | 

Tekintet nélkül arra, hogy a magyarázatom 
meggyőzőnek tűnt , őt nem elégítette ki* Tb-
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vább is bizonygattam a magamét. Végül is, 
bár nem értet t egyet az érveimmel, ezt mondta : 

— Magát nem lehet meggyőzni. Maga a 
frontparancsnok, és maga viseli ezért a felelős
séget. 

Kénytelen voltam azt válaszolni, hogy tu
dom, hogy én vagyok a frontparancsnok és 
kész vagyok teljes egészében felelősséget vál
lalni azért, amit javasolok. 

Ezzel végződött ez a beszélgetés, amely 
eléggé jellemző volt a háború első szakaszára." 

Sztálin katonai és emberi jellemzésére álljon 
i t t még egy hosszú, de igen érdekes idézet: 

„Sztálin katonai szakmai ismeretei nem vol
t ak elégségesek nemcsak a háború elején, de 
a háború végén sem. Az esetek többségében 
azonban nem vitathatjuk el tőle sem az észt, 
sem az ésszerű gondolkodást, sem a helyzet 
értését. A háború történetét elemezve minden 
konkrét esetben igazságosan kell megvizsgálni 
azt , hogy hogyan történt . Sztálin lelkiismere
té t terhelik olyan parancsok és utasítások, 
amelyek figyelmen kívül hagytak minden 
ellenvetést, és amelyek rosszul és károsan 
ha to t tak az ügyekre. A parancsainak és uta
sításainak többsége azonban helyes és igaz
ságos volt. 

Erről szólva nem szabad megfeledkezni azok
ról a nehéz pillanatokról sem, amelyek előfor
dultak a Sztálinnal folytatott beszélgetések 
a la t t . Egyszer nála voltam jelentéstételen 
Vasziljevszkijjel együtt . Vasziljevszkij jelen
te t t e a valós helyzetet, amely nem felelt meg 
sem a várakozásainknak, sem a szándékaink
nak. A németek pont az ellenkezőjét te t ték 
annak, amit feltételeztünk, és amit szerettünk 
volna. Sztálin emiat t a kellemetlen jelentés 
mia t t kikelt magából. Odament Vasziljevsz-
kijhez és egyenesen megkérdezte : 

— Maga kinek dolgozik, Vasziljeszkij elv
társ? 

Vasziljevszkij nem ér te t te : 
— Vagyis hogy, Sztálin elvtárs ? 
— Maga kinek dolgozik, az angoloknak vagy 

a németeknek? 
Vasziljevszkij megismételte : 
— Nem értem ö n t , Sztálin elvtárs. 
— Mit nem ért ? Olyan jelentést tesz, mintha 

nem nekünk dolgozna, hanem az angolok
nak.. . 

Vasziljevszkij elfehéredett. És amikor ez
után a hirtelen megszakadt, nehéz beszélgetés 
u tán a kocsiban utaztunk, sokáig nem tudot t 
magához térni. Másnap reggel ismét jelentés
tételen voltunk vele Sztálinnál, és Sztálin úgy 
viselkedett, mintha ez a tegnapi beszélgetés 
egyáltalán meg sem történt volna. 

A háború második szakaszában Sztálin álta
lában nem volt hajlamos arra, hogy siessen a 
kérdések eldöntésével. Rendszerint meghall
ga t t a a jelentéseket, köztük a kellemetleneket 
is, nem muta to t t idegességet, nem szakította 
félbe a jelentéstevőt, rágyújtott , járkált , fi
gyelt. 

A háború végén mint negatív vonás észre

vehetővé vált nála bizonyos féltékenység. Mind 
gyakrabban és tisztábban lehetett érezni, hogy 
azt akarja, minden győzelem és siker hoz
zá kapcsolódjék, hogy féltékeny az egyes 
parancsnokok valamely tevékenységének ma
gas fokú értékelésével szemben. Én például 
világosan éreztem ezt a győzelmi díszszemlén, 
amikor engem üdvözöltek és »Hurrá«-t kiál
to t tak nekem. Ez nem tetszett neki: lá t tam, 
hogy rángatózik az arca. 

Azt kérdezik, milyen volt Sztálin a háború 
kezdetekor, és milyen a végén? Mi változott 
benne ? Észrevehető-e a különbség 

Mindenekelőtt azt kell mondani, hogy Sztá
lin Sztálin maradt . Elvi nézetei, szokásai, a 
helyzethez és az emberekhez való viszonya 
jelentősen nem változott. Maga az emberekhez 
való viszonya a korábbi maradt , de a háború 
átértékelte az embereket. A háború menetében 
világosabbá váltak érdemeik, lehetőségeik és 
ezekhez mindinkább kötődött Sztálinnak az 
emberekhez való viszonya. A Konyevhez való 
viszonya pl. a háború elején rossz volt, levál
togat ta a frontparancsnokságokról, de később,, 
amikor Konyev a Sztyeppéi Front parancs
noka lett és az ügyei jól mentek, a sikerek és 
a sikeres hadműveletek követték egymást, 
Sztálin, látva azt, hogy hogyan harcol Konyev, 
megváltoztatta a hozzá való viszonyát. A há
ború menetében maga Sztálin tapasztalatokat 
és ismereteket gyűjtött . Sok mindent kezdett 
megérteni abból, amit korábban nem ér te t t . 
Belekerült a katonai tevékenységbe, az érté
kelései mélyrehatóbbak és igazságosabbak let
tek. Ezenkívül sokkal jobban kezdte figye
lembe venni az objektív valóságot. Az a nézet, 
hogy »amit én döntöttem, lehetséges és kell, 
hogy meglegyen«, á tad ta helyét a józanabb 
nézeteknek, amelyek az objektív valóságra 
épültek. »Csak azt lehet megcsinálni, ami 
lehetséges, azt, amit nem lehet, azt nem 
lehet.« 

Amint már említettem, azokban a Sztálin
nal folytatott beszélgetésekben, amelyek köz
vetlen kapcsolatban voltak a harci cselekmé
nyekkel, a háború alat t gyakran kellett ellent
mondanom és vitatkoznom. Ugy tűnik, mindez 
kialakított rólam egy bizonyos véleményt. 

Amikor már leváltottak a miniszterségről es 
a katonai körzet parancsnoka voltam Szverd-
lovszkban, Abakumov, Berija vezetésével, elő
készített egy egész ügyet egy katonai össze
esküvésről. Sok tisztet le tar tóztat tak és felve
tődöt t az én letartóztatásom is. Berija és Aba
kumov megengedett magának egy olyan osto
baságot és aljasságot, hogy igyekeztek engem 
olyannak beállítani, aki ezeknek a letartózta
tot t t i sz teknek az élén összeesküvést szervezett 
Sztálin ellen. Sztálin azonban — amint a 
beszélgetésnél jelen volt emberek később el
mesélték nekem — meghallgatta Berija javas
latát az ón letartóztatásomról, ezt mondta : 

— Nem, Zsukovot nem engedem letartóz
ta tn i . Nem hiszem ezt az egészet. É n őt jól 

— 127 — 



ismerem. A háború négy éve a la t t jobban meg
ismertem, mint saját magamat. 

így közölték velem ezt a beszélgetést, amely 
titán Berijának az a kísérlete, hogy végezzen 
velem, kudarcba fulladt." 

A folyóirat 12. száma közli a feljegyzések 
utolsó részét (40—46. o.). Ez szintén tar tal
maz igen érdekes beszélgetéseket Zsukovval. 
Ezek közül is kiemelkednek azok a részletek, 
különösen egyes emberekre vonatkozóan, ame
lyek nem kerültek bele Zsukov önéletrajzába. 

Igen nagyra értékelte a tragikus sorsú Ubo-
revicset és Tuhacsevszkijt, habár szerinte sem 
hasonlítottak egymásra. „Tuhacsevszkij front-
hadműveletek tapasztalataival rendelkezett, 
Uborevics pedig a polgárháborúban hadsere
get vezényelt, akkor nem emelkedett maga
sabbra. Tuhacsevszkij ismertebb személyiség 
volt, de én nem helyeztem volna Uborevics elé. 

Gondolkodásuk jellegét tekintve, és általá
ban a gyakorlati tapasztalat alapján, Tuha
csevszkij inkább hadászati kérdésekben volt 
szakértő. Sokat foglalkozott ezekkel a kérdé
sekkel, sokat gondolkodott rajtuk, és sokat 
írt róluk. Mélyreható, nyugodt, elemző elme 
volt. 

Uborevics inkább a hadműveleti művészet 
és a harcászat kérdéseivel foglalkozott. Mind
ke t tő t kiválóan ismerte és a csapatok felül
múlhatat lan nevelője volt. Ilyen tekintetben 
szerintem három fejjel magasabb volt Tuha-
csevszkijnól, akire bizonyos nagyúri magatar
tás volt a jellemző, nem fordított kellő figyel
met a napi aprómunkára. Ebben kiütközött a 
származása és neveltetése. 

Leggyakrabban 1936-ban találkoztunk vele, 
amikor a Harcszabályzaton dolgoztunk. Meg 
kell mondani, hogy Vorosilov, az akkori nép
biztos^ ebben a szerepben kevéssé volt szak
ér tő. O végig dilettáns maradt katonai kérdé
sekben, soha sem ismerte ezeket mélyrehatóan 
és komolyan. Magas tisztséget tö l töt t azonban 
be, népszerű volt, és olyan pretenciói voltak, 
hogy teljes egészében katonának ta r to t ta ma
gát , olyan embernek, aki mélyrehatóan ismeri 
a katonai kérdéseket. Gyakorlatilag azonban 
a nópbiztosságon a munka jelentős része Tuha-
csevszkijre nehezedett, aki valójában katonai 
szakember volt. Voltak összeütközései Voro-
s i lowal , és általában a viszonyuk kellemetlen 
volt. Vorosilov nagyon nem szerette Tuha
csevszkijt, és amennyire én tudom, amikor 
felvetődött a gyanú Tuhacsevszkijjel kapcso
latban, majd felmerült a letartóztatásának 
kérdése, Vorosilov az ujját sem mozdította 
azért, hogy megmentse." 

A beszélgetés közben felmerült Tyimosenko 
neve, akit főként az idősebb generáció ismer 
a második világháborús hadijelentésekből. 
Róla a következőket mondta: „Tyimosenkót 
az egyes művek teljesen helytelenül ábrázol
ják, mint csaknem akaratnélküli embert, aki 
hajbókolt Sztálin előtt. Ez nem igaz. Tyimo

senko öreg és tapasztalt katona volt, követke
zetes, erős akaratú és képzett mind harcászati, 
mind hadászati szempontból. Mindenesetre, 
mint népbiztos, összehasonlíthatatlanul jobb 
volt, mint Vorosilov, és az a la t t a rövid idő 
alatt , míg népbiztos volt, valamelyest sikerült 
neki a hadsereget jó irányba fordítania. Az 
törtónt, hogy a harkovi katasztrófa után töb
bet nem bízták meg frontparancsnoksággal, 
habár mint frontparancsnok, sokkal jobb lett 
volna más frontparancsnokoknál, olyanoknál 
pl., mint Jerjomenko. Sztálin azonban hara
gudott rá, Harkov után is, és általában is, és 
ez megmutatkozott a sorsán a háború alat t . 
Kemény ember volt, és éppen hogy sohasem 
hajbókolt Sztálin előtt. H a ezt te t te volna, 
lehet, hogy kapot t volna egy frontot." 

A Zsukov visszaemlékezések befejezéséül 
még megemlítjük azt a részt, amit arról mon
dott , ami már Hruscsov időszakában törtónt 
vele, és arról, hogy hogyan vészelte át ezeket 
a napokat: „Amikor ötvenhétben kizártak a 
K B elnökségéből és a KB-ból, én ezek után 
hazamentem, szilárdan elhatároztam, hogy 
nem vesztem el a fejem, nem török össze, nem 
savanyodom meg, és bármilyen nehéz is, nem 
vesztem el az akaraterőmet. 

Mi segített rajtam ? A következőt csináltam. 
Miután hazamentem, al tatót vet tem be. Alud
tam néhány órát. Felébredtem. Et tem. Alta
tót vettem be. Ismét elaludtam. Ismét feléb
redtem, megint al tatót vet tem be, ismét el
aludtam.. . Ez így folytatódott tizenöt napon 
keresztül, amelyeket rövid szünetek kivételé
vel átaludtam. És így éltem át mindent, ami 
kínzott engem, ami megragadt az emlékeze
temben. Mindazt, amiről gondolkodtam volna, 
amivel bensőleg vi tatkoztam volna, ami bán
to t t volna éber állapotban, ezt én, úgy tűnik, 
álmomban éltem át . Vitatkoztam, bizonygat
tam, elkeseredtem — mindezt álmomban. Ké
sőbb, amikor eltelt ez a tizenöt nap, elutaztam 
horgászni. 

Csak ezután írtam a KB-nak, kértem enge
délyt, hogy elutazhassam gyógykezeltetni ma
gam. 

így éltem át ezt a súlyos időszakot." 

A háború egyik súlyos szakaszával foglal
kozik A. N. Griljev: „Az 1942. évi nyári-őszi 
hadjárat tervezésének egyes sajátosságai" c. 
tanulmánya: 1987. 8. sz. (20—20. o.). 1942 
márciusában sok hónapig ta r tó súlyos harcok 
után a szovjet—német arcvonalon viszonyla
gos csend állt be, habár egyes körzetekben még 
súlyos harcok folytak. Az áprilisban stabilizá
lódott arcvonal tükrözte azt a hatalmas erő
feszítést, amelyet a tél folyamán mindkét fél 
tanúsí tot t . Mindkét irányban törések és kiszö-
gellések voltak rajta. A Nyugati Front sávjá
ban az ellenség hátában harcoltak P. A. Belov 
vezérőrnagy csapatai. Ilyen körülmények kö
zött mindkét fél eltérő módon, de energikusan 
készült az 1942. évi nyári-őszi hadjáratra. 
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\ » 
A németek gyors ütemben szedték össze 

egész Európából a használható alakulataikat, 
minek következtében erőik 20 hadosztállyal 
gyarapodtak. 

A szovjet fél lázas ütemben gyűjtötte a 
hadászati tartalékokat. A háború folyamán 
először alkalmazták azt a módszert, hogy a 
Főhadiszállás tar talékait a hadrakelt seregből 
vonták ki, bár ezen kivont alakulatok száma 
még nem volt nagy. A hadászati tartalékok 
létrehozásának alapvető módszere továbbra is 
az maradt , hogy új alakulatokat állítottak fel. 
I t t is voltak azonban elvileg új jelenségek: á 
hadászati tartalékokba nemcsak összfegyver-
nemi egységeket soroltak be, hanem egyes 
tüzér- és harckoesiegységeket is. 

Az 1942. évi téli hadjárat befejezése u tán a 
vezérkarnak olyan véleménye alakult ki, hogy 
a szovjet frontok alapvető feladata tavasszal 
és a nyár elején az ideiglenes hadászati véde
lem lesz. A célja az volt, hogy amellett, hogy 
meghiúsítja az ellenség csapását, az előre elké
szített védelmi állásokban szilárd védelemmel 
felőrölje az erőit, ós a lehető legkisebb veszte
séget szenvedve megfelelő körülményeket ala
kítson ki a döntő támadáshoz. 

A Legfelsőbb Főparancsnok egyetértett a 
vezérkar következtetéseivel, de parancsot 
adot t , hogy a hadászati védelembe való átme-
néssel egyidejűleg egy sor irányban hajtsanak 
végre helyi támadó hadműveleteket, egyes 
helyeken azzal a céllal, hogy megjavítsák a 
hadműveleti helyzetet, más helyeken pedig 
azzal, hogy megelőzzék az ellenség támadó 
hadműveleteinek kibontakozását. 

A védelembe való átmenet, a különböző irá
nyokba mért egyidejű csapásokkal, messze 
nem a legjobb változat volt, mivel az erők 
szétforgácsolását és a szovjet parancsnokság 
figyelmének megosztását eredményezte. Ez t a 
kettősséget azzal lehet magyarázni, hogy nem 
eléggé pontosan értékelték az erőviszonyokat 
ós túlzottak voltak az ellenség veszteségeiről 
szóló adatok. 

Egy realistább értékelés születik meg május 
elején, amikor a Főhadiszállás célirányosabb 
döntést hoz: a Leningrádi, az Északnyugati és 
a Délnyugati Front kivételével minden front 
parancsot kapot t a szilárd védelem kiépítésére. 
Csak az említett három frontnak kellett végre
hajtani az eltervezett támadó hadműveleteket 
Lubany, Gyemjanszk és Harkov térségében. 
Bár ez a terv már jobban megfelelt a valós 
helyzetnek, még i t t is jobb lett volna lemon
dani a Lubany és a Harkov ala t t i támadásról, 
vagy jobban kellett volna megszervezni a 
hadászati biztosítást, különösen a csapásmérő 
csoportok szárnybiztosítását. 

A szovjet csapatok támadó hadműveletei 
Harkov és Lubany alat t , valamint a védelmi 
hadművelet a Krímben kudarccal végződött. 
Ennek több oka van : az ellenség fölényben 
volt emberben és technikában, a szovjet csa
patok rosszul voltak felszerelve és kevés volt 

a harci tapasztalatuk, elszámítások történtek 
a hadműveleti és a harcászati vezetés szintjén. 

Következményeit tekintve különösen súlyos 
volt a Harkov alat t i kudarc. A délnyugati 
irány parancsnoksága, amely aktívan köve
telte a támadás végrehajtását ebben a körzet
ben, egy sor hibát vétet t . Rosszul biztosította 
a front támadó csoportjának szárnyait, késve 
vetet te be a harekoesihadtesteket. Amikor az 
ellenség csapást mért a támadó csoportok 
szárnyaira, késve döntöt t a védelembe való 
átmenésről. 

Körülbelül ugyanilyen hibák történtek a 
Lubany alat t i hadműveletnél is. Nem sikerült 
megsemmisíteni az ellenséget Gyemjansz a la t t 
sem. 

Az ellenség, miután sikert ért el a Krímben 
és Harkov alat t , hatalmas támadást tudo t t 
kibontakoztatni az egész délnyugati irányban. 
A szovjet csapatok kénytelenek voltak át
menni védelembe. A parancsnokság kénytelen 
volt rendkívüli intézkedéseket foganatosítani. 

Május 25-ón parancsot adtak az 5. harckocsi
hadsereg felállítására, amelybe beletartozott a 
2. és a 11. harckocsihadtest, a 340. lövészhad
osztály, a 19. önálló harckocsidandár, könnyű 
tüzér- és gárda-aknavető ezredek, légelhárító 
tüzérosztály és más csoportok, valamint a 3. 
harckocsihadsereg felállítására, amelybe bele
tar tozot t a 12. és 15. harckocsihadtest, az 1. 
gárda-gépesített lövészhadosztály, a 164. és 
264. lövészhadosztály, a 179. harckocsidandár, 
egy sor tüzér és más alakulat. 

Május 28-án parancsot adtak ki, amelynek 
megfelelően június 10-ig fel kellett állítani a 4., 
5., 6., 7., 8. és 9. tartalókhadsereget. 

Május 30-án parancsot adtak ki, amelynek 
értelmében a távolsági bombázók, a Lenin
grádi, az Északnyugati, a Kalinyini, a Nyu
gati, a Brjanszki, a Délnyugati, a Déli, az 
Észak-Kaukázusi Frontok, valamint a Fekete
tengeri Flot ta és az Azovi Flottilla légierői 
május 30. és június 9. között nagyméretű légi 
hadműveleteket haj tot tak végre azzal a céllal, 
hogy megsemmisítsék az ellenség repülőterein 
a technikai felszereléseket és a kifutópályákat. 
Ez a szovjet csapatok védelmét biztosította, 
különösen a délnyugati irányban. 

Július első napjaiban a helyzet a Brjanszki, 
Délnyugati és Déli Front sávjában tovább 
bonyolódott, mert az ellenség a Harkov a la t t 
elért siker után jelentősen aktivizálódott. Ez 
arra késztette a Főhadiszállást, hogy még át
fogóbb intézkedéseket foganatosítson a dél
nyugati irányban tevékenykedő frontok hátá
ban. 

Június 4. és 7. között a 3., 5., 6. és 7. ta r ta 
lékhadsereg azt a feladatot kapta , hogy fog
lalja el a harcászati szempontból kedvező 
Zadonszk—Voronyezs—Pavlovszk—Kletsz-
kaja—Verhnye-Kurmojarszkaja vonalat. Jú
nius 7-én az Észak-Kaukázusi Front parancsot 
kapot t , hogy az 61. hadsereg erőivel védje a 
Don bal partját Verhnye-Kurmojarszkajától 
Azovig. A fronthoz csatolták a 14. harckocsi-
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hadtestet) amelynek, mint fronttartaléknak, a 
diszlokációja Szalk, Bela j a Glina és Tyihoreck 
körzetében volt. A front tartalékában kellett 
még lenni két hadosztálynak, az egyiknek 
Kropotkin, a másiknak Krasznodar térségé
ben. 

Ilyenképpen létrejött a tartalékhadseregek 
védelme, amely a Donra támaszkodik. Ezen
kívül emögött a vonal mögött összpontosítot
ták az 1., 8. és 9. tartalékhadsereget Tula, 
Szaratov és Gorkij körzetében. A Brjanszki 
Front mögött létrehoztak egy erős harckocsi
csoportot, amelybe beletartozott az 5. harc
kocsihadsereg, a 4. és 16. önálló harckocsihad
test . 

Június 7-én fontos utasítást kapot t a Kau
kázuson túli Front, amely megkapta a Fő
hadiszállás tartalékából a 44. hadsereget. En
nek a hadseregnek kellett fedeznie Bakut észak 
felől. A Kaukázusi főgerincen átvezető u tak 
védelmére kijelöltek ha t lövész- és lovashad
osztályt, valamint a szuhumi katonaiskolát. 

Ezeket a nagyméretű hadászati intézkedé
seket, mint látható, igen előrelátóan és céltu
datosan hajtják végre. Ez a szervezés bősége
sen szolgált olyan tapasztalatokkal, amelyeket 
a szovjet parancsnokságok a későbbiek folya
mán jól tud tak hasznosítani. 

Lengyel István 



KRONIKA 

BENCZE ZOLTÁN 

BESZÁMOLÓ 
A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MŰZEUM UDVARÁN 

1988-BAN FOLYTATOTT FELTÁRÁSI MUNKÁRÓL 

Ez a rövid jelentés a területen végzett feltárási munka 1988-as eredményeit foglalja össze, 
egyben korábbi három beszámolóm folytatása.1 

A konzolos házról a következőket lehet elmondani. A ház eredeti északi határa a pincelejáró 
vonalában futó fal volt. Ebben a formában hosszúsága 10 méter fölött, szélessége pedig 7,40 mé
ter volt. A házba ÉK-ről egy körbefalazott, szililába vágott gödör csatlakozott. A gödör nyugati 
falának falkoronája 165,76 m, alját pedig 159,23 m mólyen találtuk meg. A gödör betöltésének 
alsó 2,5 métere tar ta lmazta a középkori leleteket. A leletek nagy része kerámia volt, de kisebb 
mennyiségben üveg- és fémtöredékek, valamint állatcsontok is kerültek innen elő. Mivel több 
kerámiaedény töredékei ennek a 2,5 m vastag betöltésnek a tetején, illetve egészen az alján ke
rültek elő, a gödör aljától két és fél méter magasságig a feltöltést egyszerre végezték el, nem pe
dig fokozatosan töl tődött fel. 

A kerámialeletek — egy-két kivételtől eltekintve — a XIV—XV. századra keltezhetők. Szürke, 
redukált égetésű korsóból különböző darabok kerültek elő (I., II., III. t.). Érdekes lelet egy 
sárga, kiöntőcsöves korsó (IV. t.), valamint egy fehér, vörös festésű kancsó, melynek mintázata 
érdemel említést (V. t.). Egészen a gödör alján találtunk egy szürke, redukált égetési móddal 
készült állatfejet, melynek homlokán fúrt lyuk látható (VI. t.). Az üveganyag is jobbára késő
középkori, de előfordulnak benne a XI I I—XIV. századra keltezhető velencei üvegtöredékek is. 
(H. OyürTcy Katalin szóbeli közlését ezúton is szeretném megköszönni.) Ehhez adalékul még 
azt említeném, hogy szintén a gödör alján került elő egy sárga mázas, állatfej alakú kiöntőcső 
(VII. t. 2. kép), melyet szintén a X I I I . századra lehet keltezni. A gödör eredetileg ciszterna 
lehetett, kútnak nem elég mély. Később, mikor északi irányban bővítették a házat — a gödör 
aljának leletei alapján valószínűleg a XV. sz. második felében —, a gödröt részben, vagy talán 
egészen, feltöltötték. A leletek tanúsága szerint még a török korban is használatban volt, talán 
élelemtárolóként működött . 

A konzolos ház eredeti — a pincelejáró vonalában futó falig ta r tó — hosszúságát később egy, 
esetleg két lépcsőben tovább növelték északi irányban, mégpedig az i t t található kútig. A ház 
korábbi külső ÉK-i oldalán található gödör fölött súlyhárítóíwel viszik át a falat. így változatlan 
szélesség mellett 18 méter fölötti hosszúságú lesz a ház. 

A bejárat — egyik bejárat ? — ekkor kerül á t a nyugati frontra. A konzolos ház a pincelejáró 
keretkövének élszedése, valamint a konzolok formája alapján inkább a XV. századra keltezhető, 
de elképzelhető, hogy már a XIV. században is állt. Jelenlegi formájában három helyiséges 
az épület. A legvastagabb a konzolos fal. Ez t valamikor kívülről meg kellett erősíteni: a fal
elválás hosszan követhető. Nem történt más, mint az, hogy hozzáfalaztak a konzolos falhoz 
nyugati irányból, egyszerűen megvastagították azt. A ház pincéjét súlyhárítóíves fal osztja két 
részre (1. és 2. kép). Később a súlyhárítóív alat t i részt is befalazták és csak egy 0,98 m magas 
és 0,69 m széles ablakszerű nyílást hagytak rajta. Még később ezt az ablakszerű nyílást is be
falazták, mégpedig téglával, csak egy kis rést hagytak szabadon a tetején. 

A pince alja, mely egyben a sziklafelszín is, 161,40 m mélyen található, a súlyhárítóíves fal 

1 Bencze Z.: Előzetes jelentés a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásról. HE 1987/2., 370— 
385. o.; Bencze: Ujabb beszámoló a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásról. HK 1987/4., 791— 
809. o.; Bencze: Jelentés a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán 1987. végéig folyt ásatásokról. HK 1988/1., 
178—195. o. 
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alja 162 méternél van, tehát a falat nem a sziklára alapozták, hanem 0,60 méterrel feljebb. 
A súlyhárítóíves falon található ablakszerű nyílás alja pedig 162,69 m mélyen található. A pince
lejárat küszöbe — 165,25 m — és a sziklafelszín — 161,40 m — között csaknem 4 méteres az 
eltérés. Valószínű, hogy a pince eredetileg nem volt ilyen mély, hanem két építési fázis után érte 
el ezt a mélységet. Mind a konzolos fal alat t , mind a vele szemközti fal alat t nagyon egyenetlen 
a szikla (1. kép). Ezért a pince keleti sarkában a szikla elé falat húztak, így hidalva át az egyenet
lenségeket; úgy tűnik, hogy a nyugati sarokban is ez történhetet t , ez a fal azonban ma már 
nincs meg. A pince északi falánál viszont a sziklát sikerült meglehetősen egyenesre lefaragni. 

A súlyhárítóíves falat — valószínűleg az után, hogy az ív alatt i részt már befalazták — bizo-
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nyos mélységig bevakolták. A vakolás alja a fal északi oldalának nyugati végében 164,14 m, 
a keleti végében pedig 164,30 m. A súlyhárítóíves fal északi oldalán két gerendalyuk is látható 
a falban. A keleti sarokban 165,30 m, a nyugati sarokban pedig 165,33 m ezeknek a lyukaknak 
az alja. Mivel ezek a szintadatok a küszöb magasságával esnek egybe — 165,25 m —, valószínű
nek tűnik, hogy ebben a magasságban volt a pince fából épített tetőzete. A pince török kori 
járószintje 0,30 méterrel a súlyhárítóíves falba vágott ablakszerű nyílás a la t t húzódott. 

Amikor — valószínűleg az 1686-os ostrom során — a házat találat érte, a pince faszerkezetes 
teteje is kigyulladt, beszakadt ós több, bizonyára a konyhában használt fémedónyt is maga alá 
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temetet t . Ezek közül az egyik bográcsot valamilyen zsákban ta r to t ták , mert oldalára feltapadva 
égett zsákszövetmaradványokat találtunk. A faszenes gerendamaradványokkal jelzett pusztulási 
réteg a pince padlóján elég nagy felületen megfigyelhető volt. 

A pince északi falának csak a déli oldala készült habarccsal, északi oldalát agyagba raKták. 
Lehet, hogy az agyagba rakot t résszel csak később vastagították meg a falat. Ebből a kötőanya
gul használt sárga agyagból egy 1550-es ós egy 1572-es ezüst denár került elő, ami arra utalhat,, 
hogy a XVI . században erősítik meg, vastagítják meg a falat. A pincefaltól északra futó K—NY- i 
falnak pedig a déli oldalát erősítik meg agyaggal, valószínűleg ez is a török korban történik. 

Amikor a pince súlyhárítóíves falát megépítik, a konzolos ház szemközti falát hevederívvel 
vastagítják meg, melynek egyik vége a pince északi falára, a másik pedig a súlyhárítóíves falra 
támaszkodik. A súlyhárítóíves fal déli oldalán is található egy déli irányba futó hevederív. 
A pincét kettéosztó faltól délre másodlagosan építet t boltozatot lehetett megfigyelni (2. kép). 
Mivel a konzolos falat ezen a szakaszon erősen visszabontották, nem tudjuk, hogy ez a rész ere
detileg konzolos volt-e. Annyi biztos, hogy a falhoz egy későbbi építkezés során építik hozzá 
a boltozatindítást és így a pince ezen részét boltozatossá alakítják át . A súlyhárítóíves fal nyugati 
vége ot t találkozik a konzolos fallal, ahova a konzolos fal — észak felől számított — negyedik 
konzola esett volna. Levésett konzol helyét i t t nem találtuk, tehát nem zárható ki, hogy a két 
fal egyszerre, egy időben, vagy közel egy időben épült. 

A konzolos ház EK-i végénél egy kút került elő. A kur, déli oldalán a falkorona 166,63 m, alját 
104,28 m mélyen találtuk meg. A kút falára feltapadt rétegek és a belőle kikerülő föld más jellegű, 
a ket tő nem egyezik egymással, így feltételezhető, hogy a ku ta t egyszer betemették, majd ismét 
kiásták és újra betemették. A másodszori betemetés a leletanyag tanúsága szerint már 1686 után 
történt . A leletekből egy festett korsót emelnék ki, melyet egészen a kú t alján talál tunk (VIII. t.). 
Ügy tűnik, hogy a kút maga korábbi mint a konzolos ház. A kú t északi falát a fekete humuszba 
vágták bele. Ennél a falnál, valamint a kút ÉNY-i falánál is — melyet a fekete humuszra épí
te t tek — megfigyelhető volt a kövek között a sárgás, általában a XIII . századra jellemző ha
barcs. A kút keleti falától észak felé is fut tovább fal (3. kép). E két fal találkozásánál hamus 
gödröt találtunk, amelyből Árpád-kori kerámia került elő. Erre a hamus gödörre épül rá az észak 
felé induló fal és ehhez a falhoz később építik hozzá a kút északi falát. 

A kúttól északi irányba futó falon falelválást is meg lehetett figyelni. Az i t t már a fekete 
humuszra alapozott fal nyugati oldala mellett a szikla 165,65 m, a fekete humusz teteje 166,08 
m magasságban található. 166,15 m magasan egy korai, minden bizonnyal XIII. századi járó-
szintet találtunk, a falkorona pedig 166,24 m magasságban maradt meg. Ez, a kút tól északra 
futó fal is sárgás habarccsal készült. Egy helyen mintha kelet felé lenne leágazása, majd észa
kabbra befut egy kelet-nyugati irányú falba. Ez a K—NY-i irányú fal — úgy tűnik — eredetileg 
pillér lehetett, majd a pillért és az északi irányba futó falat összekötötték. 

A városfaltól délre az armírozott sarkú falnak sikerült a keleti falsíkját megfogni ós több méter 
hosszan követni déli irányban. A faltól keletre egymás a la t t három járószint került elő. A felső, 
kövezett útszintet az armírozott falsaroktól a konzolos ház — észak felől nézve — 2. konzolának 
vonaláig, mintegy 27 méter hosszan lehetett követni. Ez t az u ta t a török korban készítették.2 

Az armírozott falsaroknál 167,01 m, a konzolos háznál pedig 167,50 m magasságban fut az ú t 
tehát északról déli irányban emelkedik. Különösen a konzolos ház — észak felől nézve — 2. kon-
zolától észak felé induló 11 méter hosszú szakaszon, közvetlenül az ú t fölött egy vastag égési réteg 
figyelhető meg. Ez az 1686-os ostrom pusztulási rétege. 

Az armírozott sarkú fal keleti falsíkjának keleti oldalán a felső útszint a la t t agyagos, helyenként 
téglás és köves járószint található. Ez ala t t pedig újabb kövezett útszint került elő, melynek 
átlagos magassága 166,30—166,35 m között mozog. (4. kép) Az útszinteket egy kelet-nyugati 
metszettél átvágtuk és i t t leástunk a szikláig. Kiderült, hogy az alsó útszint és az agyagos járó
szint között középkori és török kori leletek találhatók, az agyagos járószint felett már csak török 
kori lelet fordul elő. Az alsó útszint melletti beásásból 4 darab XVII . századi velencei arany
dukát került elő. (A IX. t. 1. képén látható darabból hármat , a IX. t. 2. képén láthatóból pedig 
egyet találtunk.) Az alsó útszint a la t t viszont már csak Árpád-kori leletek kerülnek elő. Közvet
lenül az alsó útszint a la t t talál tunk két cserépbogrács-töredóket (X. t. 1—2. ké]3),3 kissé mé
lyebben pedig sikerült megfogni azt a sárgás színű, vastag, keményre letaposott habarcsréteget, 

2 Lencse: i. m. HK 1987/2., 370—371. o.; HK 1987/4., 806. o.;HK 1988/1., 182. és 185. o. 
3 Az azonosítás Takács M.: Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Varia Archaeologica Hungarica, 

Bp., 1986. alapján történt. 
X. 1.1. perem: d/XII/63 ? /V/7 
Leírása: A peremtöredék átlagosan iszapolt, fehér, éles törésfelületű kaviesszemcsékkel soványított. A belső felü

leten jól kitapinthatók a formálás menetének nyomai: majdnem vízszintesen egymás fölött sorakozó kidomborodó 
övek, illetve árkok. Kézikorongon formált, felülete díszítetlen. Égetése a korban átlagos minőségű, a törésfelületen 
három rétegű. A belső mag sötétszürke, a külső 1 mm vastag réteg halvány vörösbarna. Munsell: 2,5 YR 6/4—5 
YR 6/4. A külső felület használat közben bekormozódott. Textúrája az átlagosnál érdesebb. Állapota: 1 db töredék. 
Méretek: oldalfalmagasság: 4 cm, falvastagság: 6—9 mm. 

— 134 — 



• ; . . . - . . . • - . " 

3. sz. kép 

a m e l y va lósz ínű l eg a vá ros fa l ép í t és i sz in t je l e h e t e t t . 4 E z a l a t t a h a b a r c s r é t e g a l a t t m i n t e g y 
25 cm-re l I I . A n d r á s ezüs t d é n á r j a k e r ü l t e lő . 5 A z a lsó ú t s z i n t e n egy k i s e b b , É í í Y - i i r á n y b a futó-
m é l y e d é s t l e h e t megfigyelni , m e l y va lósz ínű leg v í ze lveze t é s cé l já ra szo lgá l t . 

X . t. 2. perem: d/XII/114 ? /II/23 
Leírása: A peremtöredék átlagosan iszapolt, fehér, éles törésfelületű kavicsszemcsékkel soványított.' Kézikorongon 

formált, felülete díszítetlen. Égetése redukált, a korban átlagos minőségű, a törésfelületen három rétegű. A belső-' 
mag sötétszürke, a külső 1 mm vastag réteg még egy árnyalattal sötétebb szürke. Használat-közbsh minď a külső,' 
mind a belső felület bekormozódott, a külső erősebben mint a belső. Textúrája az átlagosnál érdesebb.. A külső felü
letet elsimították. Állapota: 1 db töredék. Méretek: oldalialmaga3ság: 3,2 cm, falvastagság: 7—9 mm. 

4 Bencze: i. m. HK 1988/1., 179—182. o. 
5 Réthy L.: Corpus Nummorum Hungáriáé I. Bp., 1899. kat. sz. 209.; Unger E.: Magyar Éremhatárőzó. 2. kiad.,' 

I. k. Bp., 1974. kat. sz. 157.; Huszár L.: Münzkatalog Ungarns von 1000 bis heute. Bp., 1979. kat. sz. 247. 
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Az armírozott falsaroknál két, egymásra rakot t kváderkő maradt meg, az alsó kváderkő alja, 
egyben az alapozás teteje, 166,40 m magasságban található. Az armírozott sarkú fal dél felé 
folytatódó E—D-i irányú folytatása már vágja az útszint alatt i rétegeket, a fal alapozásakor pedig 
a már meglévő útszintet vették alapul. Mindezek alapján ez a fal, mely a konzolos háztól nyugat
ra található következő telek házának nyugati fala volt, legkorábban a XIV. században épülhe
t e t t . Ez az épület, csakúgy, mint a konzolos ház, a török korban még használatban volt.G 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán sikerült egy középkori telek területét feltárni 
és megtaláltuk a nyugat felé eső következő telek házának keleti falát is. A két ház között 5,40 m 
széles utca húzódott, melyen keresztül a patkótornyot lehetett megközelíteni. A kelet felé eső 
következő telek nyugati falát még nem sikerült meghatározni. Pataki Vidor rekonstrukciója a 
középkori Tavasz utcától nyugatra négy középkori telket feltételez.7 A Czobor-család háza való
színűleg i t t állt.8 A Perényi-család háza is ezen a területen volt. Mint egy 1411-ben kelt oklevélből 
kiderül, Zsigmond király Perényi Péter máramarosi ispánnak adományoz egy házat a Szombat
piacon.9 A ház eredetileg Bélai Sebestyén deák, egykori sókamaraispáné volt, majd pedig Csáki 
Miklós erdélyi vajdáé, akivel a király Bihar megyei Homrok királyi birtokáért elcseréli a házat, 
majd továbbadja azt Perényi Péternek. 1411-ben a ház keleti szomszédja Zalai Péter, a nyugati 
pedig Tekös Jakab , mindkettő budai polgár.10 Egy 1427-es oklevélből arról értesülünk, hogy 
László fia János megkapja Maróti Kis (Parvus) János lakóházát a Szombat-piacon. Ez a ház 
Perényi János nemes és Benedek városi cohospes házának közvetlen szomszédságában található.1 1 

6 Bencze: i. m. HK 1987/2., 372. o. 
7 Pataki V.: A budai vár középkori helyrajza. Bud Rég XV, 1950. 264. és 260. o., 9. kép. 
8 Pataki: i. m. 9. kép 
9 Országos Levéltár Diplomatikai Levéltára (a továbbiakban : OL DL) 70.798. sz. közli Kumorovilz, L. B. : Budapest 

történetének okleveles emlékei. III. k/1., Bp., 1987. 302., 586. sz.; Pataki 1412 alatt hozza az oklevelet: Pataki: i. ni. 
2Ö4., 292. o. 61. j . 

10 ...quandam curiam seudomum nostram, in nostra civitate Budensi, in foro sabbati, in vicinitate curiarum seu 
domorum ab oriente vidi. íiliarum necnon generorum condam Petri dicti de Zala, ab occidente verő Iacobi dicti Tekeus, 
civium dicte civitatis nostre Budensis existentem et habitam, que alias Sebastiani litterari de Bela, pridem camararum 
ealium nostrorum comitis prefuisset et in virum magniflcum Nicolaum Chak, alias wayuodam nostrum Transsilua-
nensem devoluta ...extitisset.OL DL 70.798. sz. 

11 ...quod prefatus lohannes filius Ladislai domum habitations prelibati Iohannis parvi in predicto foro sabbati, 
incontigua vicinitate domorum nobilis viri Iohannis de Peren et Benedicti linicide cohospitis nostri... közli Kumoro-

mtz: i. m. ü l . k/2., Bp., 1987. 118—120., 909. sz. 
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1452-ből származik Perényi János tárnokmester ítóletlevele, melyben Perényi Péter fia János 
házát, annak adóssága miat t , Farkas zsidónak ítéli.12 1452-ben a Perényi-ház szomszédságában 
a bakonybéli apát háza és Kelemen, Pálóczi László országbíró országbírói ítélőmesterének háza 
található.1 3 Egy 1488-ból származó oklevélben Báthori Is tván országbíró előtt néhai Perényi 
János fia János, valamint annak fiai tiltakoznak, mert Tamás (győri) püspök ós a győri kápta lan 
házukat,11 Máté mészáros budai polgár pedig kertjük egy részét elfoglalta.16 (Spekner Enikő 
segítségét ezúton is megköszönöm.) 

Az 1687-es Raba t t a -Haüy térkép közli a Vár akkori telekbeosztását is. Ezen a térképen a mai 
nyomdaépület területén futó Országház utca nyugati falsíkjától a Bécsi kapu térig 8 telek talál
ható, ettől a falsíktól nyugatra viszont nincs telekbeosztás.1* Az 1687-es térképet mai 1:1000 tér
képre vetítve17 és a lábadatokat méterre átszámítva a következőket kapjuk: a fent említett 
nyolc telek háza utcafrontjának méretei közül a 218-as a legkisebb, v 7,69 m, a 217-es 
a legnagyobb, ez 29,39 m ; a 217-es telek nyugati végétől a mai Hadtörténeti Múzeum Tóth 
Árpád sétány felé eső falsíkjáig számított távolság mintegy 120 méter. A X I I I . századi városfal 
ettől a falsíktól még nyugatabbra futott.18 H a 30 méter körüli utcafrontokkal számolunk, akkor 
pont négy ház esne a területre, ahogy Pataki feltételezte. 

A konzolos ház 7,40 méter széles. A kelet felé eső következő telek nyugati ha tárá t nem ismer
jük. A konzolos háztól Ny-ra eső ház keleti zárófala és a konzolos ház keleti zárófala között — az. 
u tcá t is beleszámítva — 12,80 m a távolság. Az említett 8 telek utcafrontjának átlagméreteire, 
kerekítve, 16—16 métert számolhatunk. Ez t alapul véve a 217. számú telektől nyugatra eső 
mintegy 120 méteres szakaszon akár 7—8 középkori ház is ál lhatott . 

Az ez évben előkerült látványosabb leletek közül megemlítenék egy sárga mázas kis játék -
lovacskát (VII. t. 1. kép), melyen az átfúrás talán arra utal , hogy talán befogták valamilyen 
kocsi elé, két kínai porceláncsésze töredéket (XI. t. 1—2. kép), talpuk belső felén díszítéssel, 
valamint egy kőcserépből készült korsót (XII. t.). 

A terület sorsa a következő képpen alakul: a X I I I . századi városfalat és a patkótornyot helyre
állítják, a konzolos házat és a többi falmaradványt visszatemetik és az udvar burkolatában 
fogják a helyüket jelezni, majd visszakerül az udvarra a haditechnikai park. J ó let t volna az-
udvar további részein is ásatást folytatni, hiszen már az eddigi munka is nagyon jelentős ered
ményeket hozott. Az okleveles adatok szerint pedig — talán éppen a feltárásra került konzolo» 
házban—olyan fontos emberek laktak valamikor, mint Csáki Miklós erdélyi vajda, vagy Bakócz 
Tamás , akkor még győri püspök, a későbbi esztergomi érsek. 

12 Perényi Péter fia János 1451. március 20-án kötelezettséget vállalt Perényi János tárnokmester e)őtt arra, hogy 
32 forint adóssága és annak 9 évi kamata, azaz 310 aranyforint fejében budai házát átadja Farkas zsidó budai 
lakosnak, ha október 6-ig az adósságát nem fizeti meg. Mivel az adós nem tudott fizetni, ezért a tárnokmester 1463* 
szeptember 20-i ítéletlevelében Farkas budai zsidónak ítéli a budai házat és abba beiktatja ót. OI> DL 70.900. ea. 

13 ...domum euam in foro Sabbati in civitate Budensi habita in vicinitatibus domorum abbatis de Beel et magistri 
dementis prothonotarii domini comitis Ladislai de Palocz iudicis curie regie sitam et locatam... OL DL 70.900. BZ. 

14 ...quandam domum lapideam ipsorum protestantium in area Zombathel vocatam hie in eŕvitate Budensi i» 
opposite ecclesie Beate Marie Magdalene... OL DL 71.012. sz. 

15 ...certam particulam cuiusdam orti ad eandem domum pertinentis... OL DL 71.012. gz. 
16 A területre vonatkozóan 1. Bencze: i. m. HE 1987/2., 384. o. 
17 Weidinger, Ov. -Horler, F.: A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai. TBM XI., 1956. 29—31 .o. és a mel

lékletek. 
18 H. Qyürlcv K.: Városfalak a középkori Buda nyugati oldalán. Arch. Ért., 105., 1978. 47., 17. kép. 
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Ara: 16 Ft 

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra: 

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, munka
helyét, beosztását és tudományos fokozatát. 

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegé
szítésekre) már nincsen lehetőség. 

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5—2,5 íves kéziratot tekinti — a jegy
zetapparátussal együtt . 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miat t nehezen 
tudunk közölni. (Egy ív: 22 géppel írt oldal, oldalanként 2S sorral, soronként 65 leütéssel.) 

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatot is az első pél
dánnyal azonos — nem másoló — papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetüs írógéppel. 
Az esetleges javításokat a második ós harmadik példányra is kérjük rávezetni. 

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab 
számokkal számozza, 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 le
het. 

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történ
jék. 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 kivételével.) 

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és ide
gen nyelvű kiadványok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt 
kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. Nyomdatechnikai ós terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot foga
dunk el. A szerző a számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, 
feltüntetve minden ábra és táblázat hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban 
pedig a táblázatok és ábrák helyét. 
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