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MAKAIÁGNES 

AZ ERDÉLYI HADSEREG KITÜNTETÉSÉNEK TERVE 
1849 ÁPRILISÁBAN 

Az Országos Levéltár 1848—49-es gyűjteményében a Honvédelmi Bizottmány 
1849 áprilisi iratai az efféle akták között szokatlan, kézzel színezett rajzocskákat 
rejtenek. A fél rajzlap, három kitüntetés tervével, Mészáros Lázár Kossuthhoz inté
zett levelének melléklete, egyszersmind egy 140 évvel ezelőtt meg nem valósult kez
deményezés dokumentuma. 

A kitüntetésekre háborúk idején mindig különösen nagy figyelem irányult. Az 
1848-as független felelős magyar minisztérium hadügyminisztere, Mészáros Lázár is 
akképp nyilatkozott már 1848 nyarán, hogy „...a katona naponkinti kenyerét, s a 
becsületre és dicsőségre való kilátást megérdemli...".1 

A Honvédelmi Bizottmány létre is hozta 1849 tavaszán a Magyar Katonai Érdem
rendet, amelynek alapító rendelete a Közlöny 1849. március 1-i számában jelent 
meg. Az alapítás ténye igen jó fogadtatásban részesült, ez is szükségességét igazolta. 

E kitüntetés I. osztályát elsőként Bem tábornoknak ítélte oda az országgyűlés és a 
kormány, egyhangú lelkesedéssel, Nagyszeben március 11-i bevételének hírére. Ez az 
esemény gyakorlatilag Erdély felszabadításával volt egyenlő. Erdély bírása pedig, 
az akkori helyzetben, a keleti országrésznek, a szabadságharc bázisának s a kor
mány zavartalan működésének biztosítását jelentette, tehát létfontosságú volt. 

Bemet egyúttal altábornaggyá is kinevezték. Néhány nappal később jogot kapott 
arra is, hogy a Katonai Érdemrend II. és III . osztályával serege legkiválóbb katonáit 
kitüntesse. 

Az a gondolat, hogy Kossuth még valamilyen külön kitüntetést szánna az erdélyi 
hadseregnek, egy Csányi László országos biztoshoz küldendő, Nagykátán, 1849. ápr. 
5-ón keltezett levele utóiratában olvasható először : 

„Bem altábornagy urat értesítem, hogy a hadseregébeni kitüntetésekre, értem az 
érdemjel 2-ik s 3-ik osztályait, fel van jogosítva, adja Ön ezt a vitéz hadseregnek ne
vemben tudtára, azon hozzátétellel, hogy Erdély megszabadításának valamelly 
mindnyájokra kiterjedő jeléről gondoskodandom, mint szinte szent ügyünk győzel
mének esetére, szent kötelességemnek ismerendem, eszköze lenni annak, hogy a 
megmentett haza jutalmazza megmentőit ; hogy a vitéz székely nép java, boldogsága, 
és dicsősége gondjaim legfőbbjei közé tartozandik, éppúgy a mint most a status ere
jének minden megfeszítésével teljesíteni óhajtom azt, amire segítségül van szüksé
gük, hogy véderejüket kifejtve megtarthassák e szabad hazát, mellyet meg menteni 
segítettek."2 

1 Szokoiy Viktor: Mészáros Lázár élettörténete, külföldi levelezései és emlékiratai. I . k., Pest, 1866., 284. o. 
2 Országos Levéltár. Az 1848/49. évi minisztérium levéltára. Az Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (a továb

biakban : OL OHB), 1849 : 5189. Közli Barta István (szerk.) : Kossuth Lajos összes Munkái (a továbbiakban : KLÖM), 
XIV. k. Budapest, 1953., 822. o. 
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A következő napon, április 6-án Kossuth a Honvédelmi Bizottmánnyal is tudatta 
ezt az óhaját : 

„Az erdélyi hadsereget illetően kívánnám, hogy a ministerium valamelly jelképről 
gondoskodnék, mellyet azon seregnek minden tagja viselne, öntvénynek kellene lenni, 
talán illy felírással »Erdély megszabadítása 1849«. A katonai érdemjelekből sem 
történt még Erdélyben kiosztás, pedig e sereg megérdemli."3 

Kossuth levelét a Honvédelmi Bizottmány a Hadügyminiszterhez továbbította, 
ahonnan néhány nap múlva megérkezett Mészáros Lázár „Érdemrendek az erdélyi 
hadsereg számára" feliratú válasza. 

„A királyhágón túli hadseregre nézve tervezett emlék-dísz jelt illetőleg a hadügy
minisztérium következő észrevételeit kéri fontolóra vétetni: Erdély ezentúl már nem 
elkülönözött rész — ez Magyar országhoz tartozik úgy mint akár melly más része a 
széles országnak. A hadsereg, melly Erdélyt megszabadítá, nem tett többet, mint 
mennyit hazánk többi harczosai tellyesítettek s tellyesíteni készek, ugyanis harczolt 
a haza egységéért és szabadságáért. 

Midőn a szabadság kivívatott, midőn hazánk egész kiterjedésében szabad, és e 
szabadság békekötés által biztosítva leend ; akkor lenne tán egy emlékdíszjel mindazon 
liarczosoknak kiosztandó, kik szabadságunk harczaban részt vettek, ha csak akkorra 
még tán azon helyzetben nem éreznők magunkat, mi szerint azzal minden magyarnak 
mellboltját ékesíteni kellene. 

Mindaddig tehát egy illy külön jelnek kiszolgáltatása időelőttinek látszik, és ez 
szabad hazánk némü szét választására mutatna, mit bizonyára elnök úrnál senki 
kevésbé nem helyeselne. 

Végül egyéni nézetből kiindulva meg kell jegyeznem, mikép a liarczosoknak szánt 
járulék nélküli díszjeleket helyeselnem még mindig nem lehet; ezen rendszer igen 
közeledik az oroszoknál divatozó illy nemű szabályokhoz. 

S OL OHB 1849 : 5359. Közli KLÖM XIV. k., 828. o. 
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Hogy azonban mégis tisztelt elnök úrnak kívánsága tellyesíttessék, van szeren
csém illyetén emlékjelnek tervét ide mellékelve áttenni. Mészáros Lázár"4 

Ennek az iratnak a melléklete a már említett három rajz. Világosbarna színezé
sükből ítélve mindhárom kitüntetés bronzból készült volna. Az első terv vízszintes 
nemzetiszínű szalagra tűzött, két keresztbe tett kardra helyezett, enyhén domború, 
fekvő ovál alakú pajzs, háromsoros felirattal. A második terv két, X alakban ke
resztbe tett nemzetiszínű szalagra tűzött, enyhén homorú szegélyű, sarkára állított 
rombusz alakú jelvény, középmezejében szintén háromsoros felirat. A harmadik 
terv a III . osztályú Katonai Érdemrendhez nagyon hasonló kivitelű babérkoszorú. 
Különbsége, hogy a babérágak hosszabbra hagyott szárai alul keresztezik egymást 
és a koszorúban vízszintes fémpánt szolgál a kétsoros fölirat számára. Ezt a koszorút 
is vízszintes nemzetiszínű szalagon ábrázolja a rajz. 

Ilyenfajta emlékjelek adására több XIX. századi, de korábbi példát is idézhetünk. 
Angliában I. Erzsébet királynő már 1588-ban adományozott emlékérmet a spanyol 
Armada feletti angol győzelem ki vívóinak.5 

Mivel Mészáros éppen az oroszokra hivatkozott, ott első ízben Nagy Péter cár ado
mányozott a poltavai csatában részt vett tisztjei számára, saját képével vert, arany 
és ezüst „győzelmi rubeleket".6 1770-ben a török flotta fölött aratott győzelem emlé
kére II. Katalin cárnő olyan érmeket osztott ki, amelyeken az „Én is ott voltam" 
felirat ékeskedett.7 

A Habsburg Birodalomban a napóleoni háborúkban részt vett katonák számára 
készíttetett Ágyúkereszt volt hasonló célú kitüntetés. 

A szokás tehát létezett, igaz, a magyarországi helyzet 1849-ben merőben más volt, 
mint a felsorolt példák országaiban az adott időkben. 

Mészáros Lázár józan ellenérveivel s javaslataival tulajdonképpen egyet lehet érte
ni, a pénzjárulék szorgalmazását kivéve. Az erdélyi hadseregnek szánt kitüntetések 
ugyanis jellegüket tekintve, „emlékjelek" lettek volna csak, a már meglévő, s pénz
juttatással is járó Katonai Érdemrend mellett. 

A Katonai Érdemrenddel való kitüntetéseket egyébként Bem — felhatalmazásá
nál fogva — már március 8-án megkezdte, s Csányi László április 19-i, Kolozsvárról 
küldött levelében már arról tudósította Kossuthtot, hogy a panaszokból ítélve, 
„ ...az érdem jelek itt minden tekintet nélkül osztatnak..."8 

Az erdélyi hadsereg számára készült tervek további sorsáról, arról, hogy Kossuth 
mégis megcsináltatta-e valamelyiket vagy sem, nincsenek adataink. Valószínűleg 
nem készültek el, mert sem szakirodalomban, sem gyűjteményekben nem bukkan
tak föl hasonló darabok. 

A tervek külalakja viszont kitudódhatott. így volna ugyanis magyarázható, hogy 
egyes leírások, illetve ábrázolások a Katonai Érdemrend III . osztályának úgyneve
zett Bem-féle és gyakran a Perczel-féle változatát is, az alapszabály szerinti vörös 
helyett, nemzetiszínű szalagra tűzve mutatják be, sőt Bemnek és más Erdélyben 
harcolt tiszteknek az ábrázolásain a mellükre tűzött II. vagy III . osztályú érdem
rendet gyakran nemzetiszínű szalagon látjuk. 

4 OL OHB 1849 : 5476. A levél Debrecenben, április 11-én kelt. 
5 Studenüz, Karl-Gustav: Vom Zauber alter Orden und Ehrenzeichen. Freiburg, 1981.. 42. o. 
6 Militärische Zeitschrift, Wien. 1899. XL. I I . k. 35. o. 
7 Uo. 36. o. 
8 OL OHB 1849:6062. 
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