
A TARTALOMBÓl: 
P e r j é s G é z a 
AZ 1703. ÉVI NOVEMBER-DECEMBERI 
FELVIDÉKI HADJÁRAT 

S z t o j a n R a d e v 
AZ 1876-OS BOLGÁR ÁPRILISI FELKELÉS 
MAGYARORSZÁGI VISSZHANGJÁRÓL 

Böhm J a k a b 
A MAGYARORSZÁGI 
FŐHADPARANCSNOKSÁG 
1848 TAVASZÁN 

X X I I I . É V F O L Y A M • B U D A P E S T , 1 9 7 6 

HADTÖRTÉNELMI 
K Ö Z L E M É N Y E K 

2 





HADTÖRTÉNELMI 
KÖZLEMÉNYEK 

2 

1976 

ÚJ FOLYAM . BUDAPEST • XXIII. ÉVFOLYAM 

A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS MŰZEUM FOLYÓIRATA 



E SZAMUNK MUNKATÁRSAI 

Hunyadi Károly alezredes (Budapest) ; Perjés Géza, az MTA tudományos munka
társa (Budapest); Sztojan Radev kandidátus, a Bolgár Kulturális Központ igaz' 
gatója (Budapest) ; Sipos Ferenc újságíró (Debrecen) ; Szántó Imre kandidátus, Í 
JATE tanszékvezető tanára (Szeged) ; dr. Böhm Jakab, Józsa Antal kandidátus, 
dr. Kun József, Lugosi József hadnagy, Nádor Tibor alezredes, Rákóczy Rozália 
Tóth Sándor alezredes, kandidátus, Viniczai István, Windisch Aladárné, a Had

történelmi Intézet és Múzeum tudományos munkatársai. 

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 
A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata 

Szerkesztő bizottság: 
Balázs József (főszerkesztő), Benda Kálmán, Farkas Márton, Godó Ágnes, Háncs 
Ernő, Hetes Tibor, Liptai Ervin (a szerkesztő bizottság elnöke), Mues Sándor, 

Nagy Gábor, Nádor Tibor, ölvedi Ignác, Tóth Sándor, Urbán Aladár 

Szerkesztőség : 
Budapest I., Kapisztrán tér 2—4. Postacím: 1250 Budapest, Pf. 7. 

Telefon: 360-764 

Kiadja: 
a Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, VIII., Kerepesi út 29/B. 

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 22. Telefon: 330-993 
Megjelenik negyedévenként. Előfizetési díj : 1 évre 32,— Ft, negyedévre 8,— Ft. 

Terjeszti: 
a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta 
hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodájában (Bp. V., József nádor 
tér 1. Telefon: 180-850. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda, 1900 Budapest) 
közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96162 pénz

forgalmi jelzőszámra. 

Index: 25—371 

76.2707/2. — Zrínyi Nyomda, Budapest. F. v.: Bolgár Imre vezérigazgató 



FÁJDALMAS VESZTESÉG 

Két kiváló szovjet katonai vezetőtől vettek végső búcsút a közelmúltban 
a szocialista tábor fegyveres erői. 1976. április 23-án, hosszan tartó, súlyos 
betegség után 69 éves korában elhunyt Szergej Matvejevics Styemenko had
seregtábornok, a Szovjetunió Fegyveres Erői vezérkari főnökének első he
lyettese, a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyveres Erőinek törzs
főnöke. Három nappal később, április 26-ára virradóra, életének 73. évében 
váratlanul meghalt Andrej Antonovics Grecsko marsall, a Szovjetunió hon
védelmi minisztere, a Szovjetunió Kommunista Pártja Politikai Bizottsá
gának tagja, a Legfelsőbb Tanács küldötte, a Szovjetunió kétszeres hőse. 

Váratlan haláluk két gazdag, nagy ívű életpályát szakított meg. Vörös
katonaként kezdték életútjukat, s kimagasló képességeik a szovjet haza és 
a szocialista tábor védelmének legfelsőbb szintű irányítóivá tették őket. 
Roppant felelősségű feladataiknak mindenkor áldozatkészen, erejüket nem 
kímélve, a legszentebb ügy szolgálatához méltó módon tettek eleget. Tu
dományos felkészültségük, óriási tapasztalataik és alkotó gondolataik értékes, 
nagy fontosságú útmutatásokkal járultak hozzá — a hadügyben végbement 
forradalom viszonyai között — a szocialista hadtudomány fejlődéséhez, a 
szocialista hadseregek szüntelen korszerűsödéséhez. Életútjuk, munkásságuk 
méltán vívta ki számukra a szovjet nép, a szocialista hadseregek és a béke 
fennmaradásáért küzdő milliók tiszteletét, megbecsülését. 

Andrej Antonovics Grecsko 1903. október 17-én született Golodajevka köz
ségben, a Don menti Rosztov közelében. Szülei szegény par asztok voltak. 
A nehéz munkában edzett, keménykötésű parasztfiú 1919-ben önként je
lentkezett a Vörös Hadseregbe, ö is Lenin 1918 októberében elhangzott fel
hívására fogott fegyvert, a polgárháború és az intervenciósok elleni küzde
lem legnehezebb időszakában, a szocialista forradalom megvédéséért. A le
gendás hírű, ellenségtől rettegett 1. lovashadseregben harcolt a polgárháború 
győzelmes befejezéséig. 

Andrej Grecsko a harcokban fáradhatatlan és bátor katonának bizonyult; 
parancsnoki adottságai, képességei is csakhamar megmutatkoztak. És még 
egy tulajdonságával: olthatatlan tudásszomjával hívta fel magára bajtársai, 
parancsnokai figyelmét. így került lovassági iskolára, melynek elvégzése 
után, 1926-tól, különböző parancsnoki beosztásban készítette fel beosz
tottait a szocialista haza fegyveres védelmiére. A nehéz csapátszolgálat mel-
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lett is rendszeresen gyarapította tudását, majd 1936-ban elvégezte a Frunze 
Akadémiát, 1941-ben pedig befejezte tanulmányait a Vezérkari Akadémián. 

A Nagy Honvédő Háború kezdetekor, saját kérésére, az éppen alakulóban 
levő 34. lovashadosztály parancsnokává nevezték ki. 1942 januárjában a 
Déli Front kötelékében harcoló 5. lovashadtest élére állították. A súlyos vé
delmi harcokban rendíthetetlen higgadtságról, gyors helyzetfelismerési és 
döntési képességről, kiforrott, magas fokú vezetési készségről tett bizony
ságot. Nem egészen egy évvel a háború kitörése után, 1942 áprilisában már 
hadseregparancsnok. A 12., majd a 42. és a 18. hadsereg védelmi harcait 
irányította a Donyec-medence vidékén és Észak-Kaukázusban. Különösen 
fontos szerepe volt a novorosszijszki és a tuapszei irányban folytatott harc
tevékenység megszervezésében és vezetésében. 1943. januárjától az 56. had
sereg parancsnokaként részt vett az Észak-Kaukázus felszabadításáért foly
tatott hadműveletekben. Ezt követően néhány hónapig az 1. Ukrán Front 
parancsnokának helyettese volt. Az év végétől pedig a fasiszta Németország 
feltétel nélküli fegyverletételéig az 1. gárdahadsereg parancsnoki posztját 
töltötte be. Hadserege részt vett Ukrajna, Lengyelország és Csehszlovákia 
felszabadításában. 

A Nagy Honvédő Háború e fontos hadműveleteiben szerzett tapasztalatait 
két tudományos műben — „Harc a Kaukázusért" és „A Kárpátokon át" — 
örökítette meg, amelyekben alapos elemzését és maradandó értékelését adja 
a szovjet csapatok harctevékenységének. Mindenekelőtt azonban a szocialis
ta haza védelmében f egyikért fogott szovjet emberek tömeges önfeláldozó 
hősiességének állít emléket, név szerint is tisztelettel és megbecsüléssel idéz
ve fel sokak tetteit a legkiválóbbak közül. 

Grecsko marsall a háború befejezése után a Kijevi Katonai Körzet pa
rancsnokaként hasznosította gazdag, negyedszázados tapasztalatait. 1953-ban 
a Németországban állomásozó szovjet hadseregcsoport főparancsnokává ne
vezték ki. E tisztét a hidegháború legnehezebb éveiben töltötte be, nagy hoz
záértéssel, a szovjet haza és a szocializmus ügye iránti mélységes felelősséggel. 
1957 novemberében a Szovjetunió honvédelmi miniszterének első helyettese 
és a szárazföldi csapatok főparancsnoka lett. Sokat tett a gondjaira bízott 
haderőnem szervezetének, fegyverzetének és kiképzésének fejlesztése, állan
dó tökéletesítése érdekében. 

Életének és tevékenységének új állomásához 1960 júliusában érkezett el, 
amikor a párt és a kormány bizalma egy másik igen felelősségteljes be
osztásba, a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyveres Erőinek fő-
parancsnoki posztjára helyezte. Hét esztendeig dolgozott ebben a fontos be
osztásban, melyet kiváló eredménnyel használt fel a szovjet fegyveres erők 
és a testvéri szocialista országok fegyverbarátságának, harci együttműködé
sének elmélyítésére és megszilárdítására. 1967 áprilisában a Szovjetunió hon
védelmi miniszterévé nevezték ki. Minisztersége idején következetes szilárd
sággal, kiváló felkészültségéhez méltóan valósította meg a pártnak a szovjet 
állam védelmi képessége szüntelen erősítésére irányuló útmutatásait. Ki
magasló hadvezéri képességei az olyan nagy gyakorlatokon is megmutat
koztak, mint a „Dvina", a „Dél", az „Óceán" és mások, amelyeket köz* 
vétlenül irányított. Tevékenysége jelentősen hozzájárult a szovjet hadsereg 
és hadiflotta szervezetének, harci technikájának és felszerelésének tökéletesí-
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téséhez, a személyi állomány magas fokú képzéséhez, eszmei-politikai neve
léséhez. Számottevő Grecsko marsall hozzájárulása a szovjet hadtudomány 
fejlesztéséhez is. Több tanulmányban, cikkben és elemző előadásban fog
lalkozott a hadügy különböző kérdéseivel, értékes útmutatásokat adva a 
fejlődés útjának és módozatainak helyes felismeréséhez, a tennivalók meg
határozásához. 

Grecsko marsall érdemeit a szovjet haza számos magas kitüntetéssel be
csülte meg. Kétszer adományozták neki a Szovjetunió Hőse címet és az 
Aranycsillagot, öt Lenin-rend, három Vörös Zászló Érdemrend, két-két I. 
fokozatú Szuvorov és Kutuzov rend, az I. fokozatú Bogdan Hmelnyickij és 
a II. fokozatú Szuvorov rend, valamint számos érdemérem tulajdonosa. Több 
kitüntetés jelzi a szocialista országok hadseregeinek fejlesztéséhez nyújtott 
értékes segítségének legmagasabb elismerését is. 

Szergej Matvejevics Styemenko 1907-ben született a volgográdi körzethez 
tartozó Urjupinszk városkában. Szülei szegény par asztok voltak. Styemenko 
19 éves korában, 1926-ban, önként jelentkezett katonának. A Vörös Had
sereg egyik legfiatalabb fegyverneméhez, a páncélos és gépesített erőkhöz 
osztották be, ahol hamarosan tiszti rendfokozatot szerzett. Elöljárói korán 
felfigyeltek képességeire, szorgalmára, magas fokú felelősségtudatára. 1936-
ban akadémiára küldték, majd harckocsi kiképzőzászlóalj-parancsnokká ne
vezték ki a harkovi, később pedig a zsitomiri helyőrségbe. Parancsnoki 
beosztásában nagy kedvvel és hozzáértéssel dolgozott, szerette a csapatéletet. 
Ezért esett nehezére a válás egységétől 1938 őszén, mikor a Vezérkari Aka
démiára vezényelték tovább tanulni. Az akadémián töltött évek mozgalma
sak voltak, a háború érlelődésének, kirobbanásának és kiszélesedésének idő
szakára estek. Tanulmányai folytatása mellett, 1939 szeptemberében az Ukrán 
Front páncélos törzsében teljesített szolgálatot, a szovjet—finn háború ki
törésekor pedig a Vezérkar hadműveleti csoportfőnökségére osztották be. 
Tehát már hallgató korában megismerkedett a legmagasabb szintű törzs
munka különböző területeivel. E nagy felelősségű tevékenység során olyan 
adottságokról, tulajdonságokról tett bizonyságot, amelyek döntő befolyást 
gyakoroltak egész életútjának további alakulására. A Vezérkari Akadémia 
elvégzése után — 2940 szeptemberében — a hadműveleti csoportfőnökség 
egyik osztályának helyettes vezetőjévé nevezték ki. A fasiszta Németország 
Szovjetunió elleni támadását megelőző napon tért haza a Kaukázusontúli Ka
tonai Körzetben tartott parancsnoki-törzsvezetési gyakorlatról. Több baj
társával együtt azonnal és ismételten harcoló hadsereghez kérte áthelyezé
sét. De csupán néhány fiatal vezérkari tiszt vágya teljesült, a többieknek, így 
Styemenkónak is, a Vezérkarnál kellett maradniuk. 

A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszakában Styemenko a délnyugati 
irányban harcoló szovjet csapatok harctevékenységének szervezésével fog
lalkozott, majd a Közel-Keleti Osztály vezetőjévé nevezték ki. 1942 nyarán 
a helyszínen nyújtott segítséget Észak-Kaukázus védelmének megszilárdítá
sához. A későbbiekben is több esetben töltött hosszabb időt egy-egy arc
vonalszakaszon, hogy a helyi körülmények ismeretében járuljon hozzá a 
főhadiszállás direktíváiban megszabott feladatok maradéktalan teljesítésé-
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liez. 1943 májusában a Hadműveleti Csoportfőnökség élére állították. Sztálin 
kíséretében részt vett az antifasiszta koalíció vezetőinek teheráni konferen
ciáján. Hadműveleti Csoportfőnökként fontos szerepe volt a legjelentősebb 
támadó hadműveletek koncepciójának kialakításában, a főhadiszállás tartalé
kainak célszerű elosztásában, a gyakran változó helyzeteknek megfelelő új 
elhatározások és intézkedések hatékony foganatosításában. Kezdettől jó mun
kakapcsolatot alakított ki a frontparancsnokokkal és a törzsek főnökeivel. 
Helyes javaslataikat mindenkor támogatta és következetesen képviselte a 
főhadiszálláson tartott tanácskozásokon. Munkájában nagy körültekintés, 
gyors áttekintőképesség és elemzőkészség, rugalmassággal párosult határo
zottság és feltétlen pontosság jellemezte. Mindezeket a tulajdonságokat köz
vetlensége, szívélyessége, a mások munkássága iránt tanúsított figyelmesség 
és megbecsülés egészítette ki. 

A második világháború befejezése után még néhány évig a Hadműveleti 
Csoportfőnökség élén állt, majd 1949-ben a szovjet fegyveres erők vezér
kari főnökének nevezték ki. Ebben a beosztásban sokat tett a háborús ta
pasztalatok hasznosításáért a csapatok szervezésében, felszerelésében, kikép
zésében és nevelésében. Vezérkari főnökségének időszakában ment végbe — 
a második világháború utáni megváltozott feltételeknek és követelmények
nek megfelelően — a szovjet hadsereg első átfegyverzése a haditechnika új 
vívmányaival. Gazdag tapasztalatait más beosztásokban is eredményesen 
hasznosította. Két memoárkötete — „Ahol a győzelmet kovácsolták" és „A 
vezérkar a háború éveiben" — elsőként enged tanulságos bepillantást annak 
a műhelynek a munkájába, ahol összehangolták a szovjet állam, a szovjet 
nép minden erőfeszítését a fasizmus katonai erőinek szétzúzására. 

Közel tíz évig volt a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyveres 
Erői Törzsének főnöke. Ez idő alatt állhatatosan és fáradhatatlanul dolgo
zott a szocialista tábor védelmének erősítésén, fejlesztésén. Munkája ered
ményességének, ragyogó képességeinek bizonyítékát adta több közös hadgya
korlat. 

Felelősségteljes katonai tevékenysége mellett aktív részt vállalt hazája 
politikai és társadalmi életében is. Az SZKP több kongresszusán vett részt 
küldöttként, s megválasztották a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa küldötté
nek. A szovjet állam számos kitüntetéssel ismerte el Styemenko érdemeit. 
A Lenin rend mellett három Vörös Zászló Érdemrend, két Szu-
vorov rend I. fokozat, a Kutuzov rend I. fokozata, a Szuvorov rend II. foko
zata, a Munka Vörös Zászló rend, a Vörös Csillag Érdemrend, a „Haza Szol
gálatáért a Szovjetunió Fegyveres Erőinél" Érdemrend III. fokozata és szá
mos más érdemrend, érdemérem jelzik munkájának megbecsülését. Ezen 
kívül számos magas külföldi kitüntetésben részesült a szocialista tábor vé
delmi képességének fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységéért. 

Grecsko marsall és Styemenko hadseregtábornok több mint fél évszázadon 
át szolgálták a szocializmus fegyveres védelmének magasztos ügyét. Harcos 
életútjuk szorosan összeforrott a világ első szocialista állama fegyveres erői
nek fejlődésével, világraszóló győzelmeivel, s a testvéri szocialista országok 
összehangolt védelmi erejének állandó gyarapodásával. Mélységes hazafisá-
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guktól elválaszthatatlan volt az internacionalizmus, melynek nagy eszméjé
től áthatva, önzetlenül és fáradhatatlanul munkálkodtak a Varsói Szerződés 
Tagállamai Egyesített Fegyveres Erőinek magas fokú felkészítésén, harc
képességének növelésén, a testvéri szocialista országok hadseregei fegyver
barátságának szilárdításán. A népek barátsága erősítésének odaadó, meleg
szívű harcosai voltak. Életük és nagyszerű egyéniségük méltán áll példaként 
a béke védelmét, a szocializmus, a társadalmi haladás fegyveres szolgálatá
nak megtisztelő, nemes feladatát vállaló nemzedékek előtt. 

Halálukkal a szovjet nép két nagy, történelmi érdemeket szerzett fiát, a 
szocialista országok hadseregei pedig őszinte barátaikat, hű segítőiket vesz
tették el. 

Grecsko marsall és Styemenko hadseregtábornok magas tisztségükben 
nagyon sokat tettek népünk fegyveres erejének félkészítéséért és fejleszté
séért. Megosztották velünk értékes vezetési és hadműveleti tapasztalataikat, 
soha nem nélkülöztük önzetlen, baráti tanácsaikat, hasznos útmutatásaikat, 
messzemenő segítségüket. Kiváló emberi tulajdonságaik, népszerű egyénisé
gük mély hatást gyakorolt mindazokra, akiknek megadatott, hogy személye
sen is megismerjék őket. 

Elvesztésüket mélyen fájlaljuk, szerető tisztelettel, őszinte nagyrabecsü
léssel és kegyelettel őrizzük emléküket. 
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TANULMÁNYOK 

PERJÉS GÉZA 

AZ 1703. ÉVI NOVEMBER—DECEMBERI FELVIDÉKI 
HADJÁRAT 

Bár az 1703. évi őszi hadjárat történetét Markó Árpád már feldolgozta,1 

mégis indokoltnak látszik az események újbóli elemzése, főleg azért, mivel 
azóta a hadjárat két igen fontos szereplőjének, Károlyi Sándornak és For-
gách Simonnak eddig nem ismert írásai láttak napvilágot.2 

Schlick támadása és a kuruc hadak összevonása Losoncnál 

A Felvidék jelentős része Ocskay ragyogó lovas vállalkozása következ
tében már 1703 őszén a kurucok kezére került.3 Bár a rendkívüli fontossá
gú terület birtoklása életbevágóan fontos volt, Rákóczi nem küldhetett erő
sítést ide. így történhetett meg, hogy a Schlick generális vezette, mintegy 
7000 főt és 12 ágyút számláló császári sereg október 31-én, Léva alatt döntő 
vereséget mért Ocskay hadaira.4 Ezután a császári sereg elfoglalta a bánya
városokat, Korponát és Csábrágot. 

1 Markó A.: Bercsényi Miklós felvidéki hadjárata. 1703. Hadtörténelmi Közlemények, 1932. 
l—ü. (Különnyomat.) 

2 Károlyi Sándor naplójának 1701-től 1703 novemberéig terjedő részlete, valamint „Magam 
gravamenjeim" c. írása megjelent: Köpeczi B.—R. Várkonyi Á.: Rákóczi Tükör. I—II. Buda
pest, 1973. (A továbbiakban — R. Tükör.) A naplórészletet már 1945-ben kiadta Pásztor Lajos 
a Magyar Könyvszemle 1945. évi számában. — Forgách Simon emlékirata latin nyelven író
dott, magyarra Kenéz Győző fordította. Közölte Váradi—Sternberg János a Századok 1968. 
5—6. sz. (A továbbiakban — Forgách.) 

3 A hadjárat eseményeit összefoglalja: Markó: i. m. 10. és köv. o. 
4. Schlick seregét 5 császári, illetve császári zsoldban álló dán reguláris ezred, valamint 

mintegy 2000 főt kitevő, a Felvidék nyugati részén felfogadott zsoldos és megyei felkelők al
kották. Ez utóbbiak Koháry, Gombos, Forgách, Eszterházi Antal és Bottyán parancsnoksága 
alatt álltak Markó: i. m. 12. és köv. o. Rákóczi emlékirataiban igen elítélően ír Ocskay ma
gatartásáról; tivornyázással, hanyagsággal vádolja és azzal, hogy Léva alatt az ellenség meg
lepte. (Histoire des revolutions de Hongrie. V—VI., Mémoires du prince Francois Rakoczy 
sur la guerre de Hongrie, [a továbbiakban — Mémoires] ; A la Haye, Neaulme, 1739. 85., 86. o. 
II. Rákóczi Ferenc emlékiratai [a továbbiakban — Emlékiratok]. Ford. Vas I. Budapest, 1948 
54. o.) Ez azonban nem egészen így volt. Az kétségtelen, hogy Ocskay .nem vetette meg az 
italt, viszont tétlenséggel és hanyagsággal nehezen vádolható. A források adatai ugyanis azt 
bizonyítják, hogy hadai igen aktívak voltak és teljesen felborították a császári hadvezető
ségnek a felvidéki megyék mozgósítására és védelmére hozott intézkedéseit. (Feldzüge des 
Prinzen Eugen von Savoyen. I. Serie, V. Bd. Wien, Kriegsarchiv, 1878. 602—603. o. [A továb
biakban — Feldzüge] ; Archívum Rákoczianum l. o. IX. 111., 114., 119., 124 és köv. o. [A to
vábbiakban — AR] ;Ráday Pál iratai. I. 1703—1706. Sajtó alá rendezte: Benda K., Esze T., Mak-
say F., Papp L. Budapest, 1955. 44. és köv. o. [A továbbiakban — Ráday].) Forgách leírásá
ból és Schlick jelentéséből pedig az derül ki, hogy Lévánál a császári sereg elővédje először 
a kuruc biztosító részekbe ütközött s csak azután kezdődött el az ütközet a teljesen harchoz 
fejlődött kuruc sereggel. Tehát a támadás nem érte Ocskayt meglepetésszerűen. Forgách: 1053. 
o. ; Schlick jelentését lásd Markónál, 1. m. 15. o. 
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Károlyi szerint Schlick támadása Rákóczit és Bercsényit teljesen meg
lepte.5 Károlyi állítását a források és az események elemzése alapján el kell 
fogadnunk. Egyrészt ugyanis azért, mert feltűnő az a tény, hogy ha küld
tek is bizonyos erősítéseket Lévára, Bercsényi, bár eredetileg Lévára ké
szült, „elit" hadaival először mégis Egerbe ment és viszonylag hosszú ideig 
maradt ott. Már maga a katonai cél, amiért ide indult — tudniillik a város 
kapitulációjának elfogadása — sem volt túlságosan jelentős, s bármelyik 
főtisztjére rábízhatta volna, s ha a politikai cél — Telekessy püspök meg
nyerése a szabadságharc számára — kétségtelenül igen fontos volt, aligha 
kaphatott volna prioritást a stratégiai szempontokkal szemben, ha felisme
rik Schlick szándékát.6 

De abból is, hogy Rákóczi Károlyit elküldte a „rác kérdés" rendezése 
céljából a Duna-Tisza közébe, az látszik, hogy nem számítottak Schlick tá
madására.7 

Bercsényi még október 29-én, tehát két nappal a lévai ütközet előtt 
sem sejtett semmit Schlick közeledéséről, mert Károlyihoz írt levelében 
csak Forgách hadairól ír.8 

Végül pedig abból a lázas sietségből amivel Bercsényi a lévai vereség hí
rére intézkedni kezdett az ellentámadás megszervezésére, arra kell követ
keztetnünk, hogy Rákóczit és őt teljesen váratlanul érte Schlick akciója. 

Bercsényi november 1-én, de inkább 2-án kaphatta meg Egerben Ocskay-
jelentését a vereségről. Ekkor következő képe lehetett a helyzetről: a) el
lenség: ismeretlen erejű zöme Léva környékén; rác segédcsapatok Budán, 
részeikkel Pest alatt és Cinkotán; b) kurucok: Ocskay vereséget szenvedett 
hadainak nagyobb része Selmec és Fülek vidékén rendezetlen állapotban; 
a kurucokhoz állt honti és barsi nemesség menekülőben Rimaszombat felé; 
Károlyi Szolnoknál vagy Kecskemétnél; Réthey György vezetése alatt bizo
nyos egységek előnyomulóban Putnok felé; ő maga Eger alatt; Rákóczi 
Tokaj ostromát vezeti (1. sz. vázlat). 

A jelek azt mutatják, hogy Bercsényi a császáriak további támadásának 
három irányát tartotta lehetségesnek: 

1. a bányavárosok felé; 
2. Losonc—Rimaszombat irányában; 
3. Ipolyság, majd Vác irányában. A Pest alatti rácokról pedig feltette, 

hogy Lévánál fognak a császári hadakhoz csatlakozni. Pillanatnyilag a 2. és 
3. irány látszott igen veszélyesnek. Ha ugyanis az ellenség Losonc—Rima
szombat felé nyomul előre, a Sajó völgyében tovább menve felmentheti To
kajt, de kétségessé teheti a Tiszántúlon eddig elért eredményeket is. Ha 
viszont Ipolyság és Vác felé indul, Egert és Szolnokot fenyegeti, majd 
ugyancsak Tokajt. 

Rákóczinak Károlyihoz küldött parancsából tudjuk, hogy Bercsényi va-

5. R. Tükör: I. 87. o. 
6 Mémoires: 85—86. o.; Emlékiratok: 54. o.: AR. 1. o. IX. 129. o. 
7 Mémoires: 82—83. o.; Emlékiratok: 53. o.; — Rákóczi levele Sennyeihez, 1703. október 

20-án. AR l. o. I. 132. o.; Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei. I—II. Kiadta Szalay 
L. Pest. Heckenast, 1865. I. 149. o. (A továbbiakban — Károlyi) Bercsényi levele Károlyihoz 
október 29-én. Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Károlyi Sándorhoz 1703—1710. Közli: 
Thaly K. Pest, Lauffer, 1868. (Rákóczi Tár II. k./l. o. [A továbbiakban — RT].) 

8 RT. II. 1. o. 
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lahol Szécsény és Fülek körül akarta összevonni a kuruc hadakat.9 Bercsé
nyinek ezt az elhatározását bizonnyal az a felismerés motiválta, hogy az 
Ipoly-vidék mielőbbi birtokba vétele, illetve ott a helyzet megszilárdítása 
életbevágóan fontos. Ha ugyanis a császáriak kezére kerül ez a terület, ak
kor a Cserhát, a Mátra és a Bükk által egymástól elválasztott kuruc hadak 
egyesülése már csak Miskolc táján mehetne végbe. 

Bercsényinek ezt a helyes felismerését azonban nem követte határozott 
tett, ő maga hadaival nem sietett az Ipolyhoz, hanem továbbra is Egerben 
maradt. Pedig jelenléte az Ipolynál rendkívül fontos lett volna, egyrészt 
azért, mert Károlyi és Réthey megérkezésével 7—8 napon belül nem lehetett 
számolni, másrészt azért, hogy a pillanatnyilag áttekinthetetlen helyzetről 
személyesen tájékozódjék és rendezze Ocskay szétvert hadait. Amikor Ber
csényi megkapta Ocskay jelentését, valószínűleg Rákóczi utólagos hozzájá
rulására számítva, azonnal Fülek vidékére rendelte Károlyit és Rétheyt.10 

Károlyi négy ezredet magához véve, azonnal elindult és november 7-én már 
Kókára ért11 (2. sz. vázlat). 

Károlyi Kókán, november 5-i dátummal két levelet is kap Bercsényitől. 
Az egyikben annak a reményének ad kifejezést, hogy a rácoknak Tur ellen 
intézett támadása12 miatt Károlyi nem fogja elhalasztani menetét és jelzi, 
hogy ő maga Rimaszombat felé indul. A másik levélben arról értesíti Ká
rolyit, hogy a „megírt" helyen várja, amin a mondottak szerint, bizonyára 
Füleket kell érteni. Fontosnak tartja, hogy minél előbb egyesüljenek, mert 
„egy csoportban lévén, az ellenséget operatioitul megakadályozhatjuk, sőt 
reménlem Isten Kegyelme után győzedelmet is veszünk rajtok."13 

November 6-ról a még mindig Egerben tartózkodó Bercsényitől három le
vél maradt ránk. Az egyiket Károlyinak írja. Ebben arról ad hírt, hogy az 
ellenség Léváról valószínűleg Korpona felé indult. Ö Rimaszombatra megy 
és Károlyit is oda várja. Azért indul oda, mert „arra takarodik az had." 
Hogy milyen hadról van szó: arról-e, mely az előbb említettek szerint a bá
nyavárosok felől erre felé özönlik vissza, vagy a Hernád felől közeledő 
Réthey seregéről, nem lehet tudni. Akármelyikről is van szó, a Rimaszom
bat körüli gyülekezés tervét semmiképpen sem értjük. Ha ugyanis a me
nekülő hadak felfogása, megállítása volt a cél, ehhez Rimaszombat túlságo
san is hátul volt, Réthey rendben előnyomuló hadainál viszont semmi 
szükség sem volt jelenlétére. Legfőképpen pedig azért ítéljük helytelennek 
Károlyi Rimaszombatba irányítását, mert ilyenformán lényegében véve fel
adta a hadak gyülekezése szempontjából annyira fontos Ipoly-vidéket. Ügy 
látszik azonban, hogy miközben levelét írta, két újabb hírt kapott az ellen
ségről. Bár a két hír kereken ellentmond egymásnak, Bercsényi mindkettőt 
figyelembe veszi s ily módon egyugyanazon levelében két teljesen ellenté
tes parancsot ad Károlyinak. Az első hír szerint az ellenség a bányavárosok 

9 A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára, Sajtó alá rendezte: Géresi K. V. k. Bu
dapest, 1897. 40—41. o. (A továbbiakban — KO.) 

10 Károlyi naplójában ugyan azt írja, hogy Rákóczitól kapta a parancsot (Károlyi: 149. o.), 
de ezt meg kellett előznie Bercsényi utasításának. Rákóczi parancsa ugyanis 5-én kelt (KO. 
40—41. o ) , azt tehát a Kecskeméten tartózkodó Károlyi aligha kaphatta meg 6-a előtt. Viszont 
Bercsényi már 6-án nyugtázza Károlyinak egy levelét, melyben ez utóbbi közli, hogy hadai
val már indulóban van. (RT. II. 4., 5. o.) 

11 Károlyi: 150. o. 
12 Mezőtúr elleni támadásra nézve lásd: KO. 42. és 46. o. 
13 RT. II. 3—4. o. 
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felé indult — s ez igaz volt —, ezért sürgeti Károlyit, hogy Rimaszomba
ton csatlakozzon hozzá. A későbbi jelentés küldője viszont az ellenséget 
még mindig Léván véli, ezért Bercsényi most úgy dönt, hogy ő is arrafelé 
megy, amint írja azért, hogy „Kegyelmeddel (ti. Károlyival) megegyezhes
sem hamarébb."14 Valószínűleg egészen november 12-ig ez az utolsó levél, 
amit Károlyi Bercsényitől megkap. 

A másik levél Ebeczky Imrének szól, akit Bercsényi, úgy látszik, előre 
küldött, hogy vegye át a parancsnokságot a Szécsénynél és Füleknél levő 
hadak felett és teremtsen rendet közöttük. Közli Ebeczkyvel, hogy másnap 
Rimaszombatra indul és 9-én érkezik oda. Egyébként levele meglepő tájé
kozatlanságról tanúskodik: Károlyit Hatvanban tudja, holott az Kókán van, 
de magának Ebeczkynek a tartózkodási helyét sem ismeri, mert a levél 
címzésében ez áll: ,,Szécsény vagy Fülek".15 

Ügy látszik azonban, hogy biztos akart lenni dolgában, mert közvetle
nül is ír a „Fülek és Szécsény táján levő, magyar haza hűségében levő vi
tézlő rendeknek. . . az hol lesznek", lelkükre kötve, hogy soraik között tart
sanak rendet. Hogy ezeknek a hadaknak a morálja a lévai vereség követ
keztében mennyire megrendült, azt nagyon jól tudta, mert ezt írja nekik: 
„Értvén az lévai casust, noha az iránt való szerencsétlenség szánakodásra 
méltó: mindazáltal csodálkozáshoz nem illendő, mert az hadi állapot akár
mikor is jó és balszerencsével szokott járni".16 Talán hasznosabb lett volna, 
ha otthagyva Egert, e buzdító sorok helyett személyesen önt lelket a meg
rendült hadakba! 

Bercsényitől november 9-ről maradt fenn egy levél, amikor is már Ri
maszombatról ír Károlyinak. Leveléből megtudjuk, hogy Ebeczky közvetí
tésével megkapta Károlyi levelét. Károlyi 8-án Aszódra, 9-én Alsó-Bodony-
ba ért, ahol pihenőt tartott „válaszokat várván", azaz tanácstalanságában 
nem tudta, mit tegyen.17 Valószínű, hogy levelet küldhetett Bercsényinek, 
melyben azt javasolhatta, hogy Selmecnél találkozzanak, mert az, arra hi
vatkozva, hogy az ellenség Korponán van — ami nem volt igaz —, nem fo
gadta el javaslatát és Losoncra rendelte őt. Űgy látszik azonban, hogy 
Károlyi nem kaphatta meg a 9-i parancsot, mert Bercsényinek Darócról 
(Losonctól keletre 15 km) 11-én írt leveléből az vehető ki, hogy Károlyi 
újabb jelentést küldhetett, közölve egyben, hogy Szécsényre várja őt. 
Bercsényi, akinek ekkor már biztos hírei voltak arról, hogy az ellenség 
Zólyomnál áll, óriási meglepetéssel veszi tudomásul, hogy Károlyi még min
dig Szécsény körül van, és szinte könyörög, hogy azonnal csatlakozzék hoz
zá: „Azért az Krisztusért kérem kegyelmedet, s kegyelmed által az tiszte
ket is, s parancsolom is keményen: még az étszaka megegyezzék kegyel
metek velem, mert nem vagyok sem órájában, sem napjában bizonyos, 
mikor mit mulatunk el?"18 

Ha már Bercsényinek ebben az írásában is érződik a felindulás, mely az 
ellenség közelében mindig elfogta, az e napon, Ebeczkyhez, Ocskayhoz és 
Réthey Ferenchez írt leveléből szinte már pánik érezhető. Azonnali csat

ié Uo.: 5. o. 
15 Uo. : 6. o. 
16 Uo. 
17 Károlyi: 150. o. 
18 Rt. II. 10. O. 
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lakozásra szólítja őket: „Mivel azért az ellenség már az orrunk előtt van Zó
lyomnál: azért kegyelmetek vévén ezen parancsolatomat, se órát, se sem
mit ne mulasson, mindjárt gyűjjön az hadakkal kegyelmetek ide, úgy hogy 
okvetetlen ez étszaka velem megegyezhessenek kegyelmetek . . . sem étszaka, 
sem esső, sem setét meg ne tartóztassa kegyelmeteket. Hajnal előtt itt le
gyetek lelkem barátim; egy az parancsolat: holtig az böcsület."19 Levelé
ben még azt is közli, hogy Károlyiról semmit sem tud, viszont az is kide
rül, hogy Ebeczkyék tartózkodási helyét sem ismeri pontosan, mert a cím
zésben ez áll: „Szécsény vei ubi." 

Ugyanezen a napon még egy levelet küld Ebeczkyéknek, de ezt már 
Gácsfal várói vagy Gácsról (Losonctól nyugatra 10 km).20 Ebben a levelében 
arról ad hírt, hogy az ellenség már Gyetvánál jár és megparancsolja ne
kik, hogy haladéktalanul csatlakozzanak hozzá, mert az ellenség közéjük 
ékeli magát. Károlyiról még mindig nem tud semmit és utasítja őket, hogy 
üzenjenek neki. Izgalma most már tetőpontjára hág; ezt írja: „ha késün 
gyünnek, minden oda lesz. Életünkben és megmaradásunkban jár az dolog". 
Fel kell tennünk, hogy a sok harcot látott Ebeczky, Ocskay és Réthey 
nem lehettek ijedős -emberek, de ha még olyan kötélidegzetük volt is, ve
zérüknek ez a levele minden bizonnyal nem fokozhatta biztonságérzetüket. 

Károlyi 10-én vagy 11-én mégiscsak megkaphatta Bercsényi parancsát a 
losonci gyülekezésre, mert 12-én odaérkezik.21 A sok huzavona, Bercsényi 
egymásnak ellentmondó parancsai ellenére is a hadak egyesítése tehát vé
gül megtörtént. Az összevont kuruc sereg létszáma 15—20 000 fő lehetett.2'2 

Fel kell tennünk, hogy Bercsényinek az előbbiekben látott felindulása és 
kapkodó intézkedései nem kis idegi megterhelést jelenthettek alvezérei szá
mára. Arra nézve nincs adatunk, hogy miként reagálhattak minderre, min
denesetre Károlyi későbbi panasziratából bizonyos elítélés érezhető. Ebben, 
miután elbeszéli Kecskemétről való indulását és menetét Fülek irányába, 
ezt olvashatjuk: „érkezvén méltóságos generális B. M. őnagysága parancso
latja, éjét napot egyé tettem, s úgy mentem, hogy még 7 mérföldekkel ő 
Nagyságát megelőztem".23 Ez így is volt: ő, aki 4—5 menettel messzebb 
volt, legalább két nappal előbb ért az Ipoly-völgyi gyülekezési körletbe 
mint Bercsényi, aki Eger alól csak 7-én indult el. Károlyi hadaival egy hé
ten át naponta 35—40 km-t tett meg, ami igen szép teljesítmény.2'4 

A zólyomi győzelem. A császári hadak között kitört pánik 

Miután Schlick elfoglalta a bányavárosokat, hadait Zólyomban vonta ösz-
sze.25 Ez az elég gyenge képességű, de annál elbizakodottabb tábornok mé-

19 Uo. : 11. o. 
20 Az eredet i levélben „Gacsa l " van, amit Tha ly „Gacsa lk" - r a helyesbí te t t . Ez azonban te l 

jességgel lehetet len, mer t Gacsa lk Csetnek mel le t t van, tehá t Daróctól északkelet i i r ányban 
70—80 k m - r e . Egy n a p alat t s emmiképpen sem érhe te t t ide Bercsényi , nem beszélve ar ró l , 
hogy egy ilyen mozdu la tnak — mellyel ugyan i s el távolodott volna az ellenségtől — semmi 
é r te lme sem lett volna az adot t helyzetben. 

21 Károlyi: 150. o. 
22 Forgách: 1053. o. ; Whi twor th jelentése n o v e m b e r 27-én. AR. 2. o. I. 57. o.; Thaly K.: A 

székesi gróf Bercsényi család 1470—1835. III. k. Budapes t , MTA. Tör t . Bizottság, 1892. 75. o. 
23 R. T ü k ö r : I. 116. o. 
24 Az első v i lágháború előtt egy lovashadosztá ly nap i te l jes í tménye 40 km volt akkor , ha 

minden h a r m a d i k - n e g y e d i k n a p o n p ihenőt t a r to t t ak . Genera l s t abshandbuch . 2. Aufl. Wien, ? 
1914. 66. o. 

25 AR. 2. O. I. 57. o. 
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lyen megvetette a kurucokat és a helyzetet teljesen félreismerte.26 így az
után nem is vette komolyan Forgách figyelmeztetését, akinek, mint a kör
nyék birtokosának, jobbágyaitól és „barátaitól" eléggé pontos értesülései 
voltak a Losonc körül gyülekező kurucok erejéről és szándékairól. Amint 
visszaemlékezéseiben leírja, figyelmeztetésére Schlick „gőgösen felnevetett 
és azt mondotta, hogy a rákócziánusok kedves vendégei, kiket szépszerével 
fog fogadni, de úgy véli, hogy még sincs bennük akkora vakmerőség, hogy 
nyíltan bármit is merészelnének próbálni a császáriakkal szemben."27 Gé-
czy Zsigmond kuruc ezredes-kapitány pedig így számol be arról, amit 
Schlick Besztercebányán mondott: „Az itt való feőrendek előtt azt merte 
mondani Schlick, hogy karja vágattassék le, ha Nagyságod el mér jüni."28 

így a kuruc hadak zavartalanul menetelhettek Losoncról Zólyom alá, 
ahova 15-én déltájban érkeztek meg. Ennek a napnak a reggelén Schlick 
azért, hogy Lipót császár névnapját méltóan megünnepelhesse, 600 lovas
sal Besztercebányára volt indulóban. Forgáchot a hadak fennmaradó részé
vel Zólyomban hagyta azzal, hogy amennyiben a kurucok mégis odamerész
kednének, jelentse neki, és ő azonnal visszatér. Forgáchnak ekkor már biz^ 
tos hírei voltak arról, hogy a kurucok Zólyom felé közelednek, de Schlick 
megint nem hitt neki és elindult. 10 óra lehetett, amikor a Forgách által 
hajnalban kiküldött lovas portya vágtában megérkezett, jelentve, hogy a 
kurucok rövidesen itt lesznek. Forgách futárt menesztett Schlick után, de 
az már nem tudott a zólyomiakkal egyesülni, mert a várost a kurucok 
addigra már teljesen körülzárták. Nagy zavart okozott a császáriaknál az: 
is, hogy a környékbeli falvakban elszállásolt labanc huszárok elmenekültek 
vagy a kurucok mellé álltak.29 

Az eseményekről hírt adó források bizonyos eltérésekkel, de lényegében 
véve egyformán adják elő a most bekövetkező eseményeket. Egyedül Ko-
linovitsé kivétel, amennyiben egy romantikus jelenetet, Bottyán és Ocskay 
párviadalát iktatja be elbeszélésébe. A jelenet nem egy történészünk és 
írónk fantáziáját mozgatta meg, az ősi magyar virtus bizonyítékát látván 
benne. Természetesen mi sem maradhattunk érzéketlenek e hősi jelenettel 
szemben, lelkesültségünk azonban nem akadályozhat meg abban, hogy bi
zonyos dolgokon elgondolkozzunk. Mindenekelőtt feltűnőnek tartjuk a pár
viadalnak, ennek a lovagkori, majd a magyar és török végváriak között 
újra divatba jött, de azután újra letűnt szokásnak az újraéledését most, 
a XVIII. század elején. Azután azt sem értjük, hogy a ránk maradt forrá
sok közül miért csak egyetlen egy emlékezik meg róla.30 Mindez arra int, 

26 Pedig ekko r m á r Eécsben is lá t ták, hogy a k u r u c sereg n e m az a szervezet len és fe
gyelmezet len parasz t tömeg, aminek eleinte hi t ték . Whi twor th je lent i november 25-én: „A lá
zadók h a d a egyál ta lán nem az a szervezetlen és fegyelmezet len banda , mint először gon
dolták. Már ezredekbe szerveződtek és nagy menny i ségű fegyvert , lőszert , pénz t k a p t a k és 
Lengyelországon keresz tü l több francia tiszt csa t lakozot t hozzá juk ." Ami a nagy m e n n y i s é 
gű fegyver t s tb . illeti, ebben Whi twor th ny i lvánva lóan téved, abban azonban igaza van,, 
hogy a k u r u c h a d a k ha rc i szel leme igen jó vol t ebben az időben. AR. 2. o. I. 60. o. 

27 Forgách: 1053. o.; Fo rgách emlék i ra ta iban hal lga t arról , hogy ebben az időben nek i sem 
volt va lami nagy vé leménye a k u r u c o k r ó l ; éppen ezekben a n a p o k b a n ír egy levelet, me ly 
b e n „kóbor ló , r ende t l en" h a d a k n a k nevezi a k u r u c o k a t . Thaly : Bercsényi család I I I . 75. o. 

28 AR. 1. o. I. 180. o. 
29 AR. 2. o. I. 57. o . ; Forgách: 1053—1054. o . ; Egyébkén t Forgách 13-án ír t levelében azt í r 

ja , hogy Schl ick ezen a n a p o n indul t Besz te rcebányára . Thaly: Bercsényi család. I I I . 75. o. 
30 Thaly ugyan idéz egy korabe l i levelet, me ly megemlí t i az esetet, de a le í rásból nem de

rül ki , hogy va ló jában párv iada l ró l volt-e szó, vagy pedig az e lkezdődöt t ü tközet so rán b e 
következet t vélet len összecsapásról . Thaly: Ocskay László. I—II. Budapes t , 1905. 31. o. 
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hogy a párviadal okát ne csak a magyar virtusban keressük, hanem valami
lyen más körülményben is. Arra gondolunk, hogy Bottyán azért hívta pár
viadalra a kurucok legjobb vitézét, hogy a császári sereg időt nyerjen, azaz 
bevárhassa, amíg Schlick visszaérkezik. Viszont arról sincs szó, mintha a 
magyaros virtustól buzgó kurucok forró fejjel estek volna bele a csapdába, 
mert az összecsapás elodázása nekik is érdekük volt, hiszen a menetelő 
sereg hossza 10 km, vagy még annál is több lehetett, ami azt jelenti, hogy 
azután, hogy az elővéd Zólyom alatt megjelent, legalább még két óra kel
lett ahhoz, hogy a sereg vége is beérkezzék és harchoz fejlődjék. Egyéb
ként mindezt megerősíti Forgáchnak az a közlése, hogy a kuruc lovasság 
jóval előbb érkezett meg, mint a gyalogság, s hogy csak ennek beérkezése 
után alakította meg a kuruc sereg a csatarendjét. Egy másik forrásból is 
tudjuk, hogy bár a kurucok éle már déltájban ott volt a város előtt, a 
harc mégis csak három óra tájban kezdődött el.31 

Az ütközetről Forgáchtól és Károlyitól maradt ránk hitelesnek tűnő és 
egymást jól kiegészítő leírás. Egy, nem is lényegtelen pontban azonban kü
lönbség van közöttük, nevezetesen abban, hogy Károlyi szerint Forgách ki
vezette a városból hadait, hogy a nyílt mezőn ütközzék meg a kurucok-
kal, ezzel szemben Forgách éppen azt domborítja ki, hogy egyik alvezére, 
Viard ezredes, az ő tudta nélkül vitt ki csapatokat a városból, s ezek ke
veredtek harcba a kurucokkal. Ügy látszik tehát, hogy Forgách a város 
falait kihasználva akart védekezni, de Viard önkényes akciója felborította 
tervét. Viard csapatai a város falai előtt súlyos vereséget szenvedtek és 
sarkukban az üldöző kurucokkal visszamenekültek a városba, ahol tovább 
folyt a harc. Végül a Forgách által személyesen vezetett ellentámadás ve
tette ki a kurucokat a városból. Ilyenformán a város ugyan nem került a 
kurucok kezére, mégis, az ütközet kétségtelenül az ő győzelmükkel végző
dött. A kuruc katonák igen derekasan harcoltak; Forgách „elsöprő erejű" 
és „vad dühhel" végrehajtott rohamukról ír, Károlyinál pedig ezt olvashat
juk: Forgách „az németjeit az kapu eleiben kihozván, alkalmas ellenkezések 
után rajta mentünk. Isten az németeket megrémítvén, a város kapujának 
szaladt, kinek az hátán vitézi módon az kapun is bement a magyar s benn 
is vág ta . . . " Szerinte, ha nem a helységharcra alkalmatlan lovasság, hanem 
a gyalogság tört volna először be a városba, akkor az a várral együtt „ma
gyar kézre esett volna."32 

Schlick, aki mint említettük, Forgách üzenetére visszatért ugyan, de a 
harcba beavatkozni már nem tudott, Besztercebányára vonult vissza, on
nan pedig másnap Körmöcbányán át Bajmócra futott. Futott, így kell mon
danunk, mivel a zólyomi vereség hatalmas rémületet idézett elő a császári 
csapatokban. Több forrás is egybehangzóan állítja ezt, egyet legalább érde
mes közülük idézni. A már említett Géczy Zsigmond kuruc kapitány más
nap éjjel ér hadával Besztercebányára, s így számol be a németek rémüle
téről: „úgy megrettentek itten, azt beszélték magamnak az radváni szegény
emberek, hogy még a saru j okát is reszketéssel vonták fel, és zászlót is hul-

31 Forgách: 1054. o., Thaly: Ocskay 30. o. 
32 Forgách: 1054. o.; Károlyi: 87. o. 
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láttak ijedtekben: úgy, hogy három vagy négyszáz katona is felverhette 
volna őket."33 

A Zólyomban körülzárt Forgách parancsot kapott Schlicktől, hogy törjön 
ki a városból és csatlakozzék hozzá. Ügy látszik, Forgách kilátástalannak 
tartotta, hogy fegyverrel vágja át magát a kurucokon, mert november 19-ről 
20-ára virradó éjjel vonatát és nehéz felszerelését visszahagyva, szinte kilo
pakodott a városból. Nyilvánvaló mulasztás történt kuruc részről, mert el
hanyagolták a biztosítást — amint Forgách írja: „nem voltak éber őrsze
meik" —, ezért csúszhattak ki a császáriak a gyűrűből.34 Ezután Forgách 
viszonylag zavartalanul folytathatta menetét, csupán az osztrolukai szoros
nál (Zólyomtól nyugatra kb. 8 km) puskázott hadai közé a Károlyi által 
odaküldött 140 hajdú.35 Csak napfelkelte után fedezték fel a kurucok, hogy 
az ellenség elillant és akkor „egész lovasságuk" üldözésére indult, de csak 
néhány század érte el Handlovánál utó védj ét és azt megverte. Ez azonban 
már nem akadályozhatta meg Forgáchot abban, hogy hadaival épségben 
elérje Bajmócot, ahol Schlick már türelmetlenül várta (3. sz. vázlat). 

Egyébként az eseményről hírt adó forrásokban elég sok ellentmondás ta
lálható. Rákóczi szerint: „Forgách. . . az éjszaka folyamán nagy rendet
lenségben visszavonult és Bercsényi gróf inkább aranyhidat épített a me
nekülő ellenség számára, semhogy harcedzett seregére támadjon egy ta
pasztalatlan és fegyelmetlen katonasággal."36 Látjuk, nem erről volt szó. 
Rákóczit nyilvánvalóan helytelenül tájékoztatták a dologról. 

De a Károlyitól ránk maradt adatok sem egyértelműek. Naplójában csak 
futólag említi, hogy Forgách kicsúszott Zólyomból.37 

önéletírásában is csak azt írja, hogy az ellenség elmenekülését meg lehe
tett volna akadályozni, „de bizonyos consideratiók miá méltóságos generá
lis uram az hadakat megszaggatni nem engedte."38 

Viszont egy, a feleségéhez ezekben a napokban írt levelében célozhatott 
rá, hogy valami mulasztás történt és ezért nem ő a felelős. Felesége ugyan
is így ír az esetről: „Én előttem mindeddég hihetetlennek tetszett, — jól
lehet közhírül hallottam —, hogy az német Zólyomból kiszökött; ma vévén 
uram ő kegyelme levelét, már bizonyosson értem; elég kár, vigyázatlan
ságnak tulajdonítani kell-é, vagy minek? . . . elég, hogy megesett."39 

„Gravamen"-jében viszont határozottan kifejezi rosszallását a zólyomi 
ügy miatt, s ha nem is nevezi meg, de Bercsényire kell gondolnunk, amikor 
felveti a felelősség kérdését: „Zólyom alatt Isten szerencséssé tévén az né
met ellen bennünket, micsoda szívesen fáradoztam, sok igaz magyar tudja, 
s Istenemmel bizonyítom, úgy annyira, hogy ha meg nem tartóztattam vol
na, . . . Schlick.. . el nem ment volna s az német is vagy mind rabunk 
lőtt volna, vagy mind elveszett volna. De mitül viseltetett, hogy creditumom 
nem volt és semmi hazám hasznára való munkám meg nem engedtetett, Is
ten tudja, elég az, hogy azonnal indultának bennem szívemnek fájdalmi s 

33 AR. I. 179. o.; egyéb a d a t o k : Mémoi res : 89., Forgách: 1055., AR. I. 145., KO. 51. és RT. 14. 
o., va l amin t AR. 2. I. 57. o. 

34 Forgách: 1054. o.; Whi twor th is így ér tesül t a dologról. AR. 2. o. I. 65. o. 
35 Károlyi: 64. o. 
36 Memor i e s : 89. o. 
37 Károlyi: 150. o. 
38 UO. : 64. O. \ 
39 AR. 1. O. I. 251—252. o. 
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egészlen elkedvetlenedtem, amelyet sok vitéz embernek meg is jelentettem, 
úgy annyira, hogy az midőn az német kiment belőle (ti. Zólyomból) ölni is 
majd nem szántam volna magamat, mégis erőt vévén magamon, hivatalo
mat continuáltam."40 

De magának Bercsényinek 20-án, tehát aznap írt levele is azt bizonyítja, 
hogy szó sem volt itt valamilyen „aranyhídról". Tele van ugyanis ez a le
vél aggodalommal, bizonytalankodással; mivel Károlyitól még nem kapott 
hírt, írja, „nem tudom miként indulhassak s meddig az táborral? mert va
lameddig kegyelmedtül nem érthetek, lehetetlen az szorosra indulnom az 
táborral." (Ez a szoros Jano-Lehotánál van és rajta át vezet az út Privi-
gyére és Bajmócra.) Kéri Károlyit, hogy legyen óvatos és inkább várjon 
még két-három napot: „caute mutassa ki kegyelmetek magát — folytatja —, 
mert az szoroson sem reá nem üthetni, se nem csipkedhetni." Felbolydult 
fantáziájában most ez a szoros minden elkövetkezhető veszedelmek forrása, 
ahova nemcsak harcászati okok miatt nem szabad bemenni, de az élelme
zés nehézségei miatt sem: ,,mert nem subsistálhat az had étel nélkül az szo
rosban" — hozza fel utolsó érvként.41 A menekülő ellenséget üldözni, vág
ni, szétszórni — minden ép érzékű katona legtermészetesebb, ösztönszerű 
reakciója ez! Sajnos, ha talán működött is Bercsényiben ez az ösztön, túl
zott aggodalmaskodása teljesen elnyomta. 

Mindezzel nemcsak azért foglalkoztunk ilyen részletesen, hogy Rákóczi 
emlékiratának téves állítását kiigazítsuk, hanem főleg azért, hogy ezzel is 
megerősítsük e hadjárat elemzéséből levont azon végső következtetésünket, 
hogy a császári támadás kivédése, majd a Felvidék nyugati felének meghó
dítása nem Bercsényi érdeme, hanem igen tehetséges, öntevékeny és bá
tor alvezéreié — elsősorban persze Károlyié —, a sok fáradalom és nélkü
lözés ellenére is lelkesen harcoló egyszerű katonáké, végül, de nem utoljá
ra: a kurucokat minden tekintetben támogató, sőt velük együtt harcoló 
derék „tótságé". Látni fogjuk a későbbiekben, hogy ugyanúgy mint a lo
sonci gyülekezésnél, Bercsényi megint zavaros leveleivel kuszálja össze a 
dolgokat, csak megnehezíti alvezérei dolgát és ami a legfontosabb: újra tá
vol tartja magát a harcok sűrűjétől. És újra megismétlődik az, hogy bár a 
hadműveletekre vonatkozó források túlnyomó részét az ő levelei alkotják, 
mégis, az eseményeket elsősorban abból a néhány levélből tudtuk rekonst
ruálni, melyekben egy-egy alvezére világosan és szabatosan foglalja össze 
mondanivalóját és ismerteti az eseményeket. Bercsényi levelei csak megne
hezítették dolgunkat! 

Annál inkább ki kell emelnünk viszont egyéb érdemeit. Ezek azonban 
döntően igazgatási, hadellátási és politikai természetűek. A felvidéki ne
messég megnyerése a szabadságharc ügyének, a bányavárosok iparának, 
pénzéneik és szakértőinek beállítása a háború szolgálatába, a hadsereg to
vábbi szervezése és felszerelése, valamint élelemellátásának megszervezése 
az ő tehetsége, tapasztalatai és szervezőképessége nélkül aligha mehetett 
volna végbe. Katasztrofálisnak kell mondanunk a szabadságharc egésze 
szempontjából, hogy ez a sok tekintetben zseniális ember nem maradt az ál
lamigazgatásnál, a gazdaságnál és a hadseregszervezésnél, hanem hadvezéri 

40 R. T ü k ö r : II . 117. o. 
41 RT. II. 12—13. O. 
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feladatokat is vállalt. És ennek jelei már ebben a hadjáratban is világosan 
láthatók. 

A zólyomi győzelmet követő napok eseményeit a 3. vázlaton rögzítettük. 
Amint látjuk, a Zólyomból, illetve Besztercebányáról menekülő Forgách 
és Schlick 21-én Bajmócon egyesülnek, ahonnan tovább menve, 24-én Illa-
vára érnek. Ezalatt Ritschan generálist, aki Biccséről elindulva a rajeci há
gón át a még a bányavárosokban hitt Schlickhez akart csatlakozni, Winkler 
kurucai megverték, úgy, hogy visszavonulni kényszerült Zsolnán át a Vág 
völgyébe. Zólyom még a császáriaké, a várost körülzáró hadakat Bercsényi 
vezérli. Károlyi 23-án délután tájban Privigyére ér, de valamilyen, Túróé
ból jövő kuruc csapatok már megelőzték és már e nap reggelén a városban 
voltak. Károlyi jelentése szerint ezek a hadak „sok istentelenséget követtek 
el" de ő ráncba szedte őket, amint írja: „mind magok mind az tiszt szen
vedtek bőségesen; mostan már nincsen panaszom reájok."42 Gyürki és Luby 
hadai 21-én Turócban még együtt voltak, de azután szétváltak, mert Gyür
ki, Privigyén áthaladva, 23-án már Trencsén felé van előnyomulóban, Luby 
meg valószínűleg északi irányba ment, mert néhány nap múlva sziléziai 
hírekkel szolgál Bercsényinek. Winkler rajeci győzelme után Varinára 
(Zsolnától keletre 10 km) vonult, talán azért, hogy a szepességi várakban 
kapitulált és szabad elvonulást nyert császári katonákat megakadályozza ab
ban, hogy Schlickhez csatlakozhassanak. Károlyi Ordódit Bánra és Ugrócig, 
Andrássyt Oszlányba, Ocskayt Léva felé küldi. Ordódi, tovább folytatva 
menetét, 28-án Trencsénbe ér, Ocskay hadai előtt pedig 27-én kapitulál Lé
va, de ugyanezen a napon portyái már Nyitra alatt járnak és égetnek. 

Mindezeket a mozdulatokat az említett alvezérek vagy önállóan, saját 
elhatározásukból hajtják végre, vagy Károlyi utasítására. Arra, hogy Ber
csényi irányította volna őket, adatokat nem találtunk, viszont feltűnő, 
hogy az alvezérek és Károlyi között több levélváltás is esik, mintha tehát 
Károlyi autoritása a hadműveletek alatt megnövekedett volna. Különösen 
érdekes Winkler magatartása, akiről biztosan tudjuk, hogy a hadművele
tek megkezdésekor nem állt Károlyi parancsnoksága alatt s most mégis 
hozzá küld jelentést, parancsait pedig teljesíti. 

Bercsényi, távol a tulajdonképpeni hadműveletektől, többek között s 
hadellátást szervezi. 20-án mintha valamilyen sütöde működne már Bu-
cson (Zólyomtól nyugatra 8 km), mert kilátásba helyezi Károlyinak, hogy 
onnan kenyeret szállít utána. 21-én hírül adja Károlyinak, hogy Luby el
fogta Ritschannak 18-án Schlickhez írt levelét, amiből kitűnik, hogy annak 
serege mintegy 700 császári gyalogost és 160 lovast, valamint 700 labancot 
számlál. Megítélése szerint nem Ritschan fog csatlakozni Schlickhez, hanem 
ez vonul észak felé, hogy Zsolna vidékén egyesüljenek. A dolog azonban 
éppen fordítva volt, mint láttuk, és a Biccse körül álló Ritschan akkor éppen 
megindult, hogy Rajecon át csatlakozzék Schlickhez. Még azt is írja Ber
csényi, hogy szeretne gyorsan Károlyi után vonulni, hadainak azonban nincs 
elegendő élelme, így nem teheti meg: „Én szívvel, lélekkel mennék, és ma 
is megindultam volna: de nem lévén kenyere a hadaknak, élés nélkül arra 
a földre a holott semmi provisio nincsen, nem örömest indítanám meg a 
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hadat."43 Ügy értesült, folytatja, hogy a garamszentbenedeki érseki birto
kokon és a környező falvakban sok gabona van, ezért Károlyi „éjjel-nap
pal" süttessen kenyeret. Bámulatos ellentmondás: néhány mondattal előbb 
még azt írta, hogy nem tud előnyomulni, mert ott, ahol Károlyi van, nincs 
elegendő élelem, most meg gabonabőségről beszél. A levélhez írt utóiratá
ban már úgy tudja, hogy Ritschan Bajmóc felé nyomul. Végezetül újra ki
fejezi aggodalmát, hogy a vonat elmaradt s hogy a hadak szét vannak húz
va: „elég baj lesz ez is; inkább itt volnánk együtt."44 

Ezen a napon még két levelet meneszt Károlyi után. Az elsőben maga 
is elismeri, hogy az ellenség pánikba esett. Ügy hiszi, hogy a császáriak a 
Vág előtt már nem tudnak egyesülni. Bár előző nap még a legnagyobb 
nyugtalanságban volt, hogy Károlyi oly messze előrenyomult, most megelé
gedéssel nyugtázza, hogy az üldöző hadak Garamszentkeresztnél — ponto
san: Handlovánál, amint azt Forgáchtól tudjuk45 — az ellenség „hátulját" 
tehát utóvédjét „megcsapták". Több, az adott helyzetben meglehetősen je
lentéktelen ügyről számol be és biztosan igéri, hogy másnap Szentkeresztre 
vonul, hogy Károlyival egyesüljön. Aznapi második levelében arról számol 
be, hogy táborában „rettenetes confusioban" van a vonat és az élelemellá
tás. Még aznap elindul, igéri, mert „meg fog az ellenség erősödni: mi sem 
lehetünk szakadozva."46 Bár előző levelében lényegében befejezettnek látta 
a császári hadak felbomlását, most lehetetlennek tartja, hogy az ellenség 
olyan gyenge legyen, amint azt a hírek mondják. Levelének utóiratában 
újra előtörnek aggodalmai a jano-lehotai szoros miatt: „jobb lett volna ál
tal nem menni a szoroson". Alig várja, hogy egyesülhessen Károlyival: 
„csak megvallom, ha lehetne, nem mennék, de röpülnék" — de nem lehet, 
mert ugyan dél van már, még sincs kenyere a seregnek.47 

A következő napon azonban úgy látszik már végleg elment a kedve az 
előnyomulástól. Egész sereg kifogást hoz fel: a zólyomi ügyeket nem akarja 
befejezetlenül hagyni; nem tudja, hogy Schlick, Forgách és Ritschan egye
sültek-e vajon; azután: még mindig nincs kenyere a seregnek ; végül pedig : 
igen fegyelmetlen és szervezetlen a keze alatt levő katonaság —, tehát nem 
indulhat. Meg is írja: „ha nem szükséges sietésem, örömest, már átalesvén 
a városon (ti. Zólyom ostromán), mert gyalázatra itt hadni nem lehet." Ez 
az érv egyébként elég különös, hiszen biztos tudomása volt arról, hogy a 
körülzárt császári csapatok igen szűkében vannak az élelemnek, tehát ka
pitulációjuk rövid időn belül elkerülhetetlen. Mindazonáltal ezzel zárja le
velét: „Készen vagyok, minden órán indulhatok, ha kívántatik."48 

A történtek megismerése szempontjából nagy szerencsének kell tartanunk, 
hogy ezekből a napokból két levele is fennmaradt Károlyinak, mert igen 
fontos adatokat tartalmaznak. Károlyi, nem törődve Bercsényi örökös ag
godalmaskodásával, bátran követte az ellenséget, és mint láttuk, 23-án már 
Privigyére ért. Egyik levelét innen írja a Rajec körül álló Winkler nek. Tá
jékoztatja, hogy az ellenség elment Bajmócról és „elszaladt" Trencsén felé. 

43 RT. II. 14. o. 
44 Uo. 
45 Forgách: 1054. o. 
46 RT. II. 16. O. 
47 Uo. 
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Miután azonban fejvesztett menekülésben egész tüzérségét Bajmócon hagy
ta, feltehető, hogy ,,ha csak bízik erejében és kívánja arteláriáját, megtar
tani", vissza fog térni. Épp ezért legyen Winkler „oly vigyázásban", hogy 
kitudja Ritschan szándékát és azonnal küldjön róla jelentést. Ha pedig az 
megindulna Bajmóc és Privigye felé, „az hegyeken által s szoros passuso-
kon puskázzon vele, hogy azon puskázás alatt velem kegyelmed conjungál-
hassa magát és unitis viribus nekiek resistálhassunk". Még egyszer lelkére 
köti, hogy szorgosan tájékoztassa az ellenség mozdulatairól és utasítja, hogy 
hadairól küldjön létszám j elöntést/'9 

Rendkívül érdekes, hogy ebben az eléggé tisztázatlan helyzetben, egymás
tól mintegy 60—70 km távolságra, hiányos összeköttetés mellett is milyen 
pontosan látja — vagy inkább megérzi? — ez a két tehetséges alvezér a 
helyzet lényegét és felismeri a tennivalókat. Károlyi, mint láttuk, azt kí
vánta Winklertől, hogy amennyiben Ritschan megindul dél felé, kihasznál
va a terep adottságait, lehagyott utóvédekkel késleltesse annak előnyomulá-
sát, ő maga pedig a derékhaddal csatlakozzék hozzá, hogy azután egyesült 
erővel vehessék fel az ellenséggel a harcot. Winkler, még meg sem kapta 
a parancsot, máris cselekedett, pontosan úgy, ahogyan azt Károlyi kívánta, 
sőt még többet is tett annál: a rajeci hágónál a mondottak szerint rajta
ütött Ritschanon és megverte. 

Ugyanezen a napon Bercsényinek is ír Károlyi. Jelenti neki, hogy meg
érkezett Privigyére és kéri, hogy küldje utána a hadak „bagázsiáját", hogy 
„a tisztek és szegény katonaság kárt ne valljon jószágocskájában".50 Jel
lemző ez az indoklás. A „jószágocska" ugyanis, amiről itt szó van, a kato
nák által szerzett zsákmány, amivel a szekereket megpakolták. Katonai 
szempontból hallatlan dolog ez, hiszen a hadak mozgását annyira megnehe
zítő szekerek mértéktelen szaporítását jelenti. De meg kell engedni a ka
tonáknak, mert fizetség hiányában egyedül a zsákmányban találták meg 
számításukat, s megtagadni tőlük egyet jelentene azzal, hogy otthagyják a 
zászlót és a had feloszlik. Már itt jelentkezik tehát az állandó pénzzavarral 
küzdő kuruc állam feloldhatatlan dilemmája: vagy megengedik a zsákmá
nyolást a katonáknak, s akkor a fegyelem lazul, s a „bagazsia'r elképesztően 
megnő, vagy nem engedik meg, akkor meg egyszerűen elszöknek a fizetet-
len katonák. 

Azután az is jellemző a kuruc hadak fegyelmére, hogy arról a bizonyos 
kuruc csapatról, mely Privigyén megelőzte őt, ezt írja Károlyi: „úgy hi
szem Volt csite patéjok, ha csak előtalált négy szekér hordó bor meg nem 
gátolta" — azaz könnyen előfordulhatott, hogy a harctól egyáltalán nem 
irtózó, sőt azt nagyon is kereső kurucok előbb nagyot ittak a megtalált 
borból, s csak azután folytatták az ellenség üldözését. 

Ezt követően Károlyi igen tömören és világosan számol be Bercsényinek 
a helyzetről, kiadott intézkedéseiről, úgy hogy mindazt, amit ezeknek a 
napoknak az eseményeiből ismerünk, lényegében véve tőle tudjuk. 

Van levelében egy megjegyzés, amit talán oldalvágásnak szánt az örök
ké aggodalmaskodó Bercsényi felé: „mivel in meditullió vagyok Turócra, 
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Liptóra, Trencsénre, Nitrára, Nagyságodra vigyázhatok".51 (Kiemelés tőlem 
— P. G.) 

Beszámol még arról is, hogy „propter terrorem", azaz rémületkeltés cél
jából kiküldte a tatárokat égetni, mert így talán harc nélkül is meghódol a 
környék, mint írja „talám vérontás nélkül is hajolnak". Ezt a néhány száz 
főből álló tatár hadat még Lengyelországban fogadta fel Bercsényi. 

Láthatjuk tehát: a sok rendetlenség, fegyelmezetlenség, szervezetlenség 
ellenére az önállóan cselekvő és kezdeményező kuruc alvezérek, egymás 
és az ellenség helyzetét sokszor alig ismerve, mégis egy célra törve csele
kedtek, arra, hogy az ellenség rémületét kihasználva minél gyorsabban, mi
nél nagyobb területet foglaljanak el és az ellenség soraiban minél nagyobb 
pusztítást végezzenek. 

Mindebből Bercsényi nagyrészt kimarad. Az a fontos most számára, hogy 
a Zólyom városában kapitulált császári hadak kivonulása rendben menjen 
végbe. Ez a teljesen jelentéktelen ügy tartja vissza ezekben a döntő na
pokban. Felmerül benne a gondolat, hogy jó lenne ha a kurucok átcsap
nának a Vágón, de aztán elveti mondván, hogy egy ilyen vállalkozáshoz 
„okos s jó disciplinájú had kellene".52 24-e van, tehát már negyedik napja, 
hogy Károlyi elkezdte az ellenség üldözését, de még mindig nem tud elin
dulni Zólyomból. Furcsán okoskodik: a kuruc hadak sikerének okát abban 
látja, hogy az ellenség 40—50 000 főre becsüli erejüket, s úgy hiszi, hogy je
lentős számú török és tatár katonaság is van mellettük — épp ezért teljesen 
indokoltnak látja, hogy Zólyomban maradt és nem követte Károlyit! 

A következőkben már nincs terünk rá — alapjában véve azonban nem is 
igen érdemes —, hogy Bercsényi leveleit részletesen elemezzük. Fantasztikus 
ötletekkel traktálja a minden bizonnyal türelmetlenségtől égő Károlyit, 
csupán egyet nem tesz meg: azt, hogy az ellenségre mérendő döntő csapás 
céljából egyesüljön vele. Annál inkább szabadjára engedi gonoszkodó ter
mészetét. Amikor hírül veszi, hogy Károlyi Ocskayt Léva ellen küldte — 
amit egyébként Gencsy Zsigmond már november 17-én javasolt neki — epé
sen megjegyzi: „Ócskáit féltem: megint elnyargal, s hírünk nélkül is azt 
fogja keresni, hol ellenséget nem talál, hogy bátrabban vitizkedhessék."53 

Ez a maliciózus megjegyzés azonban nemcsak jellemére vet fényt, de azt is 
megmutatja, hogy zólyomi elszigeteltségében, távol a fő hadműveleteket 
végrehajtó csapatoktól, mennyire elveszítette kapcsolatát a valósággal és 
hogy mennyire nem látta, nem érezte az általános helyzet kínálta lehetősé
geket. Ocskaynak, láttuk, sikerült elfoglalnia Lévát. A mellette levő And-
rássyval együtt jelentik, hogy a várban több ágyút és lőszert zsákmányoltak. 
Kérik Károlyi segítségét, hogy a zsákmányt elszállíthassák.54 

Ezen a napon Bercsényi végre elindul Zólyom alól, tehát éppen egy hét
tel azután, hogy elkezdődött a császári hadak fejvesztett menekülése. Eny-
nyi időt adott tehát az ellenségnek, hogy lélegzethez jusson, s hogy ren
dezze sorait. Ritschan csatlakozik Schlickhez és a császári sereg már nyu
godtan folytatja menetét a Vág völgyében Pozsony felé. Bercsényinek a Ga
ramszentbenedek mellett Vasalja-Saskőről írt levele tele van bizonytalan-

51 Uo . : 50. o. 
52 RT. II . 19. O. 
53 UO.: 25. O.; AR. 1. O. I. 180. O. 
54 KO. 54. O. 

— 223 — 



slaggal; tanácstalan, hogy mit csináljon, amint írja: „merre vegyem már 
innen . . . indulásomat? Nem tudhatom addig: míg nem tudom az német
nek dolgát, kegyelmednek munkáját s az hadaknak rendelését."55 Ha a ku
ruc alvezérek ennyi mindentől tették volna függővé mozdulataikat az el
múlt napokban, a Felvidék aligha kerülhetett volna már 1703-ban a kuru
cok kezére. Miután az előző napi levelében még arról írt, hogy a Garam 
mentén nyomulna tovább, most inkább a központibb fekvésű Nyitra menti 
Nagytapolcsányt tartaná megfelelő helynek, ahonnan hadaival nagyjából 
egyforma idő alatt érhetne el Trencsénhez, Semptéhez, Galgóchoz, Nyitrá-
hoz és Bajmóchoz. 

Az elmulasztott alkalom, a császári sereg visszavonulása 
Pozsonyhoz 

A rémülten menekülő és összes tüzérségi anyagát Bajmócban hagyó 
Schlick november 24-e körül érkezett Illavára, ahol Ritschan csatlakozott 
megvert seregével hozzá. Innen a császári sereg a Vág völgyében déli 
irányba vonult és 25-én Zablatba (Trencséntől nyugatra) érkezett. Itt 
Schlick részletes jelentést ír az udvari haditanácsnak,56 melyben vázolja az 
eseményeket, seregének veszteségeit és siralmas állapotát; hadai a rossz 
időjárás, a járhatatlan utak és a gyenge élelmezés miatt napról-napra fogy
nak, míg a lakosság által is támogatott kurucok létszáma állandóan növek
szik. Pénzt és erősítést kér és közli, hogy további ellenállásra képtelen, 
ezért visszavonul Pozsonyig. 

A császáriak nagy szerencséjére a kurucok nem üldöztek, amint ezt For-
gách is kiemeli visszaemlékezéseiben.57 Ilyen módon Schlick zavartalanul 
folytathatta menetét a Vág völgyében egészen Bucsányig (Nagyszombattól 
északkeletre, kb. 10 km). Itt kapták a császáriak a hírt, hogy a kurucok a 
Vág túloldalán közelednek, mire — Forgách szavaival — „páni rémület 
fogta el őket s az éjszaka leple alatt Pozsony felé vonultak vissza."58 (3. sz. 
vázlat). 

Ez december 1-én történt. Ezen a napon ugyanis Károlyi azzal a szándék
kal indult Nagytapolcsány—Nyitraszerdahely körzetéből, hogy mintegy 1500 
fővel Semptéhez levonulva és ott átgázolva a Vágón, elvágja Schlicket Po
zsonytól. Elővédje azonban hamarosan „labancokba" ütközött, és rövid harc
ban „három részre szakasztván" őket, az „egyik résznek az hátán", tehát 
az ellenséget üldözve, annak sarkában, egészen Galgóc alá nyargalt. A je
lek szerint a pánikba esett labancok semmi ellenállást sem tanúsítottak, 
úgy, hogy a kuruc elővéd egy lendületben elfoglalta a külső várat, és már 
a belső vár elfoglalására indult. Ekkor érkezett meg Károlyi a derékhaddal, 
s mikor meglátta, hogy az elővéd a belső várba menekülő „szegénységet 
roncsolták volna", megálljt parancsolt, mert, mint írja „nem lévén az fel
kötött fegyverünknek czélja, hogy magunk nemzetét rontsuk, hanem Isten 
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után szabadítsuk".59 Ez az esemény váltotta ki a Vág túloldalán levő császá
riaknál a Forgách által leírt pánikot. 

Annyi bizonyos, hogy a kurucok óriási alkalmat mulasztottak el, mert ha 
a császáriak puszta hírükre rémülten visszavonultak, akkor nagyon valószí
nű, hogy egy támadás teljesen megsemmisítette volna őket. S a jelek sze
rint a dologért megint Bercsényit terheli a felelősség, mert nem adott 
annyi hadat Károlyinak, amennyi a támadáshoz szükséges lett volna, Van 
egy datálatlan levele, melyet a körülmények mérlegelése alapján ezekre a 
napokra kell tennünk. Ebben szó van a „galgóczi szerencsés történet"-ről, 
amin bizonnyal a császári sereg megfutamodását kell érteni. A levél tele 
van bizonytalankodással és félelemmel: mivel Károlyi nem közölte tartóz
kodási helyét, nem tudja hol van, márpedig ilyen „bizonytalanságra" nem 
indulhatott tovább, meg azután „Nyitrát megmellőzni is bajos, ha az né
met Leopoldhoz (Lipótvárhoz) tanált volna szállani: azért vártam kegyel-
medtül (ti. híradást)".60 De más, az adott helyzetben szinte nevetségesen 
jelentéktelen körülmény is tartóztatta: a labanc Pongrácz Gáspár üzent 
Nyitrából, hogy 100 lóval át akar a kurucokhoz állni. Mindenesetre —̂ foly
tatja —, ha Károlyi azt jelentené, hogy az ellenség tovább indult, „ét nap
pá" téve sietne utána. E levél, Forgách idézett közlése és az általános hely
zet mérlegelése alapján nem látszik tehát alaptalannak Károlyinak ez a pa
nasza: „Az midőn már az német Trincsinhez szállott volna s Poson felé 
igyekezett volna, új óbban felindulván bennem hazámhoz való szeretetem, 
instálva instáltam, hogy adassék had mellém, hadd kerüljem meg, de ak
kor is nem engedtetvén, annyival inkább mind tapasztaltam az irántam való 
incredulitást ; hanem sok urgeálásomra végre circiter 1700 embert kunyorál
tam, melyekkel az Vágón való passusokat szerencsésen végben vivén s el
nyervén, az németet .akkoron is Isten éppen kezemben adta, de harmadna
pig írogatván s hadakért reménkedvén: se nem secundáltattam, se haddal 
nem succuráltatott, csak egy napi járó földre lévén az tábor, az német nagy 
bosszúságomra Posonba beméne békével".61 

Mintha maga Bercsényi is belátta volna, hogy nagy alkalmat szalasztott 
el, mert december 4-én Pusztakürtről írt levelében ezt olvashatjuk: „Isten
nek szent neve dicsirtessék, hogy ellenségünket szigyenlíti". Nem tudja mire 
vélni, hogy Schlick Bucsánynál „várakozott", de most már világosan látja, 
hogy neki is tovább kell indulnia. Ha Károlyi nem nyomul az ellenség 
után, akkor az ellenség sem fog sietni, s így talán sikerül még Pozsony 
előtt utolérni. Van még egy utalás levelében, ami esetleg megmagyarázza 
magatartását: arról kapott hírt, hogy a rácok Komáromnál vannak, így ta
lán azért nem küldött Károlyinak erősítést, mert ezek támadásától félt.62 

Ez persze teljesen indokolatlan aggodalom volt, mert az adott körülmé
nyek között biztosan tudni lehetett, hogy a rácok semmiképpen sem kockáz
tatnak támadást a kurucok ellen, akiknek erejét a hírek egyébként is el
túlozták. 

Mivel a kurucok további előnyomulását nyugati irányban a császáriak ál-
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tal megszállt Pozsony, déli irányban pedig a Duna akadályozta, az eddig oly 
mozgalmas hadműveletek lelassultak és a szembenálló felek egészen január 
első hetéig a most elért helyzetben maradtak. Schlick seregének zöme Po
zsonyban és Pozsony alatt van, biztosító részei Cseklésznél. Ez a felállás a 
későbbiekben csak annyiban módosult, hogy a lovasságnak egy része Somor-
jánál átkelt a Dunán és Köpcsény alá ment, egy gyalog rész pedig a somor-
jai rév biztosítására Kilitinél sáncolta el magát. A hónap közepén Köpcsény 
alá érkezett körülbelül 2000 rác.63 Ezek valószínűleg ugyanazok voltak, akik
ről Bercsényi tett említést előbb idézett levelében. Egyébként a császári 
csapatok semmilyen vállalkozásba sem kezdtek, kivéve a komáromi vár
őrséget, melynek 60 csajkás hajdúja december 12-én, felevezve a Kis-Dunán 
és a Vágón, egészen Negyedig ért, ahol azonban a kurucok „megpuskáz
ták" őket. December 9-én érkezik meg Budáról Virlemont 1500—1800 főt 
számláló hadával, de Passau felől is menetben vannak császári és dán csa
patok.64 (4. sz. vázlat) 

63 Fe ldzüge : V. 620. o. ; AR. 1. o.I. 80. o. 
64 RT. II. 46. o.; Bercsényi u g y a n „Nagyszege t" mond, de ez m i n d e n bizonnyal tévedés . 
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A kurucok két, közelebbről meg nem határozható erejű csoportot alkot
tak. Az egyik parancsnoka a Semptén tartózkodó Bercsényi volt, a másiké 
Károlyi. Bercsényit Födémesnél Ocskay serege, Károlyit pedig Sárfőnél 500 
lovas fedezte. 

Érdekes feljegyzés maradt ránk a kuruc hadakról ezekből a napokból. 
A feljegyzés írója — valószínűleg egy pozsonyi polgár — kiemeli, hogy bár 
a kurucok a környéket végig portyázzák, ,,de nem követnek el ellenséges 
cselekedeteket, csupán felderítenek s védelmet kínálnak a környék helysé
geinek, s amennyiben azt valamelyik város vagy község elfogadja, tovább 
nem zaklatják, azonkívül, hogy valamennyi élelmet, takarmányt és más 
szükséges dolgokat kérnek tőle. Az ellenség serege 15 000 főből állhat és 
nem gyülevész népség, hanem derék ka tonák . . . Értenek hozzá, hogy fe
gyelmezett és kíméletes bánásmódjukkal megnyerjék a lakosságot... és azt 
hangoztatják, hogy nem a császár, hanem csupán miniszterei ellen keltek 
fel."65 

Nincs okunk kétségbe vonni e híradás valódiságát, ugyanakkor el kell 
tűnődnünk azon, hogy kuruc források tanúsága szerint viszont a tisztek 
és a katonák most sem vetik meg a zsákmányt és eléggé nyomorítják a 
lakosságot. Bercsényi egyik levelében pl. arról ír, hogy egy Bika (Bik?) nevű 
tiszt egészen Somorjáig portyázott, ahonnan gazdag zsákmánnyal tért visz-
sza. Ettől azután a többiek sem fognak nyugodni, amint írja: „Mások ezt 
látván, az átkozott irigység veszti őköt."66 Más alkalommal pedig így medi
tál a hadak fegyelméről: „Az hadat zsákmány vagy operátio nélkül nehéz 
megtartani, hanem ha valami munkát teszen, vagy iszik, — máskint az ma
gyar az pincze mellett nem nyugszik; imitt kártya, amott bor: hohó, mit 
heverünk, az ebugattát!"67 És ha nem is tudjuk pontosan, hogy miről van 
szó, Károlyihoz írt egyik levelének ez a mondata mindenképpen feltűnő: 
„Az városnak (Nagyszombatnak) rettenetes panasszi; jobb senkit bé ne bo
csássanak, és kérem, jó rendet tegyen kegyelmed; megküldtem panasszit, tu
dom meg is mondták".68 Nem tudjuk elfojtani a gyanúnkat, hogy a város 
„rettenetes panasszi" a kuruc hadak kilengéseire vonatkoztak. 

A katonai helyzetet tekintve, két dolog bizonyosnak tűnhetett ebben az 
időben : 

1. a kuruc hadak Pozsonyt bevenni nem tudják; ezt kiképzésük és fel
szerelésük nem engedi meg; 2. viszont attól sem kell tartani, hogy a császári 
vezetés támadást kezdjen a nagy veszteségeket szenvedett és demoralizált 
csapatokkal. Ilyenformán kézenfekvőnek tűnt, hogy kuruc részről elkezdjék 
a mögöttes területek hódoltatását, főleg pedig a beütéseket Morvaországba és 
Ausztriába. Ezektől a beütésektől nagy erkölcsi hatást lehetett várni, de 
anyagi következményeik sem voltak megvetendők : a portyákon szerzett zsák
mánnyal és sarcolással bizonyos fokig pótolni lehetett a hiányzó pénzt, élel
met és felszerelést. Ügy tűnik azonban, hogy a helyzet megítélésében Ber
csényi és Károlyi között alapvető különbség volt és ebből kifolyóan bizonyos 
feszültség is támadt közöttük. Bercsényi még mindig a császáriak támadá-

65 Fe ldzüge : V. 618. o. — Ugyaniryen h í re i v a n n a k a k u r u c o k r ó l W h i t w o r t h n a k is . AR. 2. o. 
ï . 70. 

66 RT. II . 44. O. 
67 UO.: 50. O. 
68 Uo. : 38. O. 
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sától fél, mert amikor arról értesül, hogy Károlyi Nagyszombatot megszállta, 
csípős hangú levélben kifogásolja mozdulatát s ugyanakkor szemére hányja, 
hogy nem ismeri pontosan az ellenség helyzetét és minden bizonytalan hírnek 
felül. Azért is aggódik, hogy a hadak szét vannak „szaggatva", azaz nin
csenek együtt, mert így az a veszély fenyeget, hogy az ellenség támadást 
indít és külön-külön veri meg őket.69 Hogy tulajdonképpen mit is tartana 
helyesnek, azt indulatos és kapkodó leveléből nem lehet kihámozni. 

Egy kis epizód új adalékkal szolgál állandóan rémeket látó természeté
nek megvilágításához. December 10-én semptei főhadiszállásán felkeresi őt 
a nagyfödémesi plébános és hírül adja, hogy a hajnali órákban dobolást 
hallott Pozsony felől. Pillanatok alatt a legvégletesebb következtetésekre 
jut és azon nyomban rémült hangú levelet ír Károlyinak. A dobolásból a 
császáriak támadására lehet következtetni, írja, sőt mi több: árulás van a 
dologban. Azonnal össze kell vonni a hadakat! Csak úgy zúdítja Károlyira 
rémlátásait: „Krisztusért kérem kegyelmedet, tegyen minden jó dispositió-
kat, és hozza mindenfelül csuportra kegyelmed az hadakot; attul félek, vé
letlen az nyakonkon lesz az ellenség most csak hamar . . . Az élő Istenért, 
vigyázatlan és szaggatva ne tanáltassunk: mert most lehet élete s halála 
hazánknak."70 S bár az lenne a természetes, hogy a hadak egyesítése cél
jából ő menjen Semptéről Szencre, ennek éppen fordítottját parancsolja: 
Károlyi jöjjön Diószegre. Felmerül ugyan benne, hogy ott lenne a helye 
Károlyi mellett, de azután elveti a gondolatot, mert — amint írja — ,,ha 
valahogy retirálnunk kellene magunkot, nem jól esnék, magam is ott lé
vén". Nem tudjuk megindította-e hadait Károlyi és azt sem, hogy lelkileg 
milyen hatással volt rá ez a hióbhír, de fel kell tennünk, hogy nem fokoz
hatta biztonságérzetét és nem növelhette bizalmát Bercsényi vezetése iránt. 

A két vezér említett nézetkülönbségére utal az is, hogy Bercsényi anél
kül, hogy Károlyit tájékoztatta volna, Pongrácz Gáspár parancsnoksága alatt 
mintegy 5000 főből álló sereget küldött Pozsony ellen. Amint láttuk, egy 
ilyen támadásnak semmilyen esélye sem volt a sikerre, és valóban: a tá
madó kurucokat a császáriak Pozsony alatt teljesen szétverték.71 

Benyomásukat, hogy Bercsényi nem éppen szerencsés módon irányította 
a hadműveleteket, Károlyi többször idézett panaszirata mindenesetre meg
erősíti. Ezt írja ezeknek a napoknak az eseményeiről: „Nekem már egyéb 
operátióim nem lehetvén, fordultam Nagyszombat felé, kit az több váro
sokkal együtt Nagyságod hívségére hajtván, azt gondoltam, hogy jót cse
lekszem ; azonban repraehensiót kellett szenvednem, sőt másfelől csekély 
authoritásomnak sértődésivei alattomban Pongrácz Gáspár commando j a 
alá 5000 ember adatott, hogy Posont megvegye, kit akkor tudtam meg, mi
dőn 300 német széjel verte, s az méltóságos generális B. M. uram paran
csolta öszveszedéseket és hajtásokat, az mint hogy öszve is hajtottam és 
szedtem."72 

Ügy látszik Bercsényi maga is rájött, hogy Károlyinak sok mindenben 
igaza volt, mert néhány nappal a dobszó által kiváltott rémülete után szokat-

69 Uo . : 31. o. 
70 Uo. : 36., 37. o. 
71 AR. 2. o. I. 75.; RT. I I . 37.; Károlyi: 67. o. 
72 Károlyi: 117. o. — Ügy látszik, Káro ly i m á r az esemény megtör tén te idején szemrehá
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val lom v é t k e m e t . . . de h i t emre non ex mal i t ia cse leked tem" . RT. II . 38. o. 

— 228 — 

i 



lanul barátságos hangon ír neki: „Semmi kétségem szerelmes öcsém ben
ned, sőt egész bizodalmom." Ügy látszik Károlyi valamilyen, feltehetően 
egy morvaországi betörésre vonatkozó tervet terjesztett elő, mert ezt vála
szolja neki: „Az kegyelmetek opiniója nekem is tetszik már, tudván az 
németnek rajtunk nem jövését."73 

Mégis, a Morvaország elleni vállalkozás vezetését nem Károlyira, hanem 
Andrássy Györgyre bízza Bercsényi, aki december 17-én indul el, de a Mor
ván nem tud átkelni, ezért dolgavégezetlenül visszafordul. Erről is keserű em
lékek maradtak Károlyiban: „Nem tehetvén operatiókat sehol is, mit nem 
kívántam cselekedni, Isten tudja és sok vitéz ember (de meg fogattattam, 
az dolog penig kezünkön volt); végre kívántam Ausztriára portát, nekem 
akkor sem engedtetett, hanem Andrássy György sógor uram bocsáttatott 
el, holott kívánt volna használni, de az hadak miá re infecta kellett vissza 
jőni."74 

Időközben a kuruc hadak elözönlik az egész vidéket. Nyitra és Trencsén 
nemessége meghódol a kurucoknak, „s az egész tótság fegyverben öltözött" 
— amint Károlyi írja. December 5-én Árva, 7-én Zólyom vára kapitulál, 
Nyitra és Érsekújvár pedig blokád alatt van. De Morvaországba is betörnek 
a kuruc hadak és viszik a hódolásra szólító pátenseket.75 

A kuruc hadak megjelenése Pozsony alatt óriási rémületet kelt Bécsben.76 

A lakosság a külvárosokból a fallal védett belvárosba menekül, a hatóságok 
pedig rendszabályokat hoznak a város megerősítésére és védelmére. Savoyai 
Eugen, minden más dolgát hátrahagyva, december 13-án Pozsonyba érke
zik, hogy személyesen irányítsa a város védelmét és Schlick hadainak 
újraszervezését. Annyira válságosnak látja a helyzetet, hogy ő, aki egyéb
ként mindig a fegyveres leszámolás szószólója volt, most időnyerés céljából 
még tárgyalni is hajlandó lenne a kurucokkal.77 

Ezért megy Pozsonyba, Eszterházy Pál nádor és a rövidesen horvát bán
ná kinevezett Pálffy Miklós kíséretében. Odaérve első dolga, hogy Schlicket 
leváltja s helyébe a kegyetlen szigoráról híres, akkor még Tirolban tar
tózkodó Heister tábornokot nevezi ki. Pénzt, élelmet és felszerelést szállíttat 
Pozsonyba és más hadszínterekről elvont csapatokkal erősíti meg a sere
get. Miután pedig a magyarországi kuruc betörések egyre nagyobb mére
teket öltenek, a Morva folyó mentén erődítéseket építtet és a határ védel
mére rendelt morvái népfölkelőket két reguláris gyalogezreddel erősíti 
meg.78 

Bercsényinek ebből az időből származó leveleit olvasva úgy tűnik, hogy 
lassan-lassan megnyugodott és már nem fél a császáriak támadásától. De 
még ennél is nagyobb hatással van rá Rákóczinak egy levele, melyet ugyan 
nem ismerünk, de Bercsényi reflexióiból arra következtethetünk, hogy 

73 RT. II. 39. O. e „ . -_ , 
74 Károlyi: 117—118. o. — Károly i a h a d a k a t okolja a vál la lkozás s iker te lenségéér t ; Tha ly 
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a fejedelem bizonyos értesülések alapján megnyugtatta, hogy Ausztria 
pillanatnyilag nincs abban a helyzetben, hogy jelentős erőket küldjön 
Magyarországra.79 Egyébként Bercsényi szorgosan tevékenykedik: szer
vezi a hadakat, gondoskodik ellátásukról, általában pedig igyekszik az 
újonnan meghódított területen a gazdasági és politikai szerveket, illetve in
tézményeket újra működésbe hozni. A vidék lakossága láthatóan örömmel 
üdvözli a kuruc uralmat, de a várakba szorult császári őrségek is hajlanak 
az átállásra. 

Itt egyébként újra tanúi lehetünk annak a csodálatos lelki kettősségnek, 
ami Bercsényit jellemezte, ő, aki a katonai lélektan legelemibb szabályait 
sérti meg azzal, hogy pánikkal fertőzi környezetét, ugyanakkor kitűnően 
ismeri a katonák lelkivilágát. így ír Károlyinak: „kegyelmedet kérem: con-
serváljuk kedvét az hadnak és az tiszteknek, bottal nem hajtjuk az ellen
ségre; minden tilalom erővel meglehet: az harczolás soha kedv nélkül nem 
lehet."80 És ezen a mondatán is el kell gondolkozni: „Mintsem az hadaknak 
kedvetlensége miatt kárt váljunk, biztassuk igenis, és azt is kell vala-
mentére jó móddal megértetni vélek: kegyelmetek közakarat j ábul lett itt 
maradásom, — netalán valami rosszra magyarázzák, és megütközzenek 
benne."81 Talán nem járunk el önkényesen, ha úgy értelmezzük ezt a mon
datát, hogy ha veszély esetén nem is tudott idegeinek parancsolni, de eszé
vel tudta, milyen káros hatással van a katonák hangulatára, hogy válságos 
helyzetekben nem látják maguk között. 

Bercsényi tevékenységének egyik legfontosabb és legérdekesebb eredmé
nye a kuruc hírszerzés és felderítés igen alapos megszervezése. Láthattuk, 
Losonc körül még a császáriak álltak jobban ilyen szempontból, most azon
ban a helyzet teljesen megváltozik. Savoyai Eugen arról panaszkodik, hogy 
nem tud kémeket fogadni, s ezért alig tud valamit a kurucokról. Ezzel 
szemben Bercsényi minden lényeges fejleményről tud, ami a császári olda
lon végbemegy. Szinte minden fontosabb helyen vannak kémei: Bazinban, 
Pozsonyban, Somorján, Köpcsényben. így azután pontosan értesül minden
ről. Bazini kéme például azt jelenti: egy lovas alakulat vonult ki Pozsony
ból, hogy Somorján át Köpcsénybe menjen. Ennek nem ad hitelt, de más
nap már somorjai kéme megerősíti a hírt, sőt arról is tudósítja, hogy a sö
mör j ai rév őrzésére Batthyány labanc ezredest gyalog hadakkal Kilitihez 
küldték, ahol elsáncolta magát.82 Arról is tud, hogy Savoyai Eugénnel Pálffy 
is Pozsonyba érkezett, sőt arról is hírt kap, hogy az visszautazik Bécsbe, 
Pozsonyban hagyva feleségét.83 Azt is megtudja, hogy Bécs Horvátország 
erőit mozgósítja Magyarország ellen és a horvát katonaság már gyüleke
zik.84 Mint láttuk, a 13-án Pozsonyba érkező Savoyai Eugen első dolga az 
volt, hogy Schlicket leváltotta. Bercsényi már 14-én tud róla.85 A Pozsony
ból kijött „Szécsényi Labanc Mihály" hozza neki a hírt, hogy „az gyalogja 
mind rossz igen az németnek" s hogy Koháry Bécsbe, Eszterházi Antal pe
dig Pápára készül.86 

79 RT. H. 41. O. 
80 Uo. : 45. O. 
81 Uo. : 47. o. 
82 UO. : 39., 43. O. 
83 Uo. : 44. o. 
84 UO. : 46. o. 
85 Uo. : 49. 0. 
86 Uo. : 50. o. — A gyalogság rossz á l lapotáról a bécsi angol köve t is í r . AR. 2. o. L. 50i. o . 
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Talán éppen a felderítés és hírszerzés nyomán az ellenség helyzetéről k i 
alakult kép készteti Bercsényit, hogy engedve Károlyi unszolásának, na
gyobb vállalkozást engedélyezzen Morvaországba és annak vezetését is rá
bízza. Az adott helyzetben a vállalkozás irányának kiválasztása nem a leg
könnyebb dolog; Mint említettük a morvaországi és ausztriai betöréseknek 
két célja volt: a rémületkeltés és az anyagi nyereség, a zsákmányszerzés. 
Ránézve az 5. sz. vázlatra azonnal látható, hogy ami a zsákmányszerzést 
illeti, arra igen nagy terület jöhetett számításba, sőt ilyen szempontból a 
siker esélyei Pozsonytól északra távolodva egyre növekedtek, mivel a bécsi 
és pozsonyi császári csapatok beavatkozásának lehetősége a távolság meg
növekedésével párhuzamosan csökkent. Viszont pszichológiai szempontból 
mégiscsak a bécsi és pozsonyi kormányszervek és a két város lakossága 
közötti rémületkeltés volt a hatásosabb, ami viszont a vállalkozásnak délre 
helyezését kívánta meg. De a biztonsági szempontok is a déli irány mellett 
szóltak, mivel egy távolabbi, északon végrehajtott vállalkozás esetén a tá
madásban részt vevő csapatok túlságosan is sokáig maradtak volna távol, 
amiben az volt a kockázat, hogy a császári csapatok, kihasználva esetleg 
a kurucok viszonylagos helyi gyengeségét, támadást indítanak Szenc-Sempte 
irányában. Valószínű, hogy ilyen megfontolások alapján döntött Bercsényi 
és Károlyi amellett, hogy vállalkozás iránya Szene—Stomfa—Schollhofen le
gyen. Ezzel a támadási iránnyal viszont az volt a baj, hogy a kuruc hadak
nak szinte a pozsonyi császári csapatok orra előtt, tőlük 15—20 km távol
ságra kellett előnyomulniok, majd visszavonulniuk. Ha ugyanis az ellenség, 
tudomást szerez a hadak menetéről, igen könnyen oldalba támadhatja őket, 
s ami még ennél is veszélyesebb: elvághatja visszavonulásukat. Az egész 
vállalkozás sikerének előfeltétele tehát a titoktartás és a gyorsaság volt, 
azaz arra kellett törekedni, hogy az akcióban részt vevő csapatok össze
vonása, majd menete feltűnés nélkül, gyorsan és a legnagyobb rendben 
menjen végbe. Hogy mindezt Bercsényi és Károlyi így végiggondolta-e, ar
ra nézve semmilyen adatunk sincs, de a vállalkozás lefolyásának ismereté
ben fel kell tennünk, hogy mérlegelésük vezérfonalát ezek a megfontolások 
alkothatták. Nincs kizárva persze, hogy a terv Károlyitól származott és Ber
csényi csupán jóváhagyta. Ezt a feltevésünket arra alapozzuk, hogy azt 
Károlyi december 20-án beszélte meg Bercsényivel,87 és már 22-én elindult 
seregével. Márpedig alig képzelhető el, hogy 24 vagy akár 36 óra is elegendő 
lett volna a csapatok összevonására, a vállalkozás anyagi előkészítésére, a 
részletes terv kidolgozására és annak az alparancsnokokkal való ismerte
tésére és alapos megbeszélésére. Feltehető tehát, hogy Károlyi már napok
kal előbb kész volt tervével, sőt már a csapatok összevonása is folyamat
ban volt, amikor Bercsényivel találkozott. 

Bár a vállalkozás részleteiről igen keveset tudunk, a rendelkezésre álló< 
kevés adatból is arra kell következtetnünk, hogy mintaszerűen készítették 
elő. A sereg 22-én dél tájban indult el Szenéről és 23-án este Stomfára ért. 
A távolság 35—40 km, ami jóval túl van a korban szokásos átlagos menet
teljesítményeken, s ha ehhez még hozzávesszük, hogy a Kis-Kárpátoknak 
egyébként is nehezen járható vidékén akkor, decemberben, az utak mi-

87 Károlyi: 68—69. o., 153. o. ; Markó 37—38. o. 
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lyen állapotban lehettek, a kuruc hadak teljesítményét egészen rendkívü
linek kell tartanunk. Ilyen menetteljesítményhez megfelelő fizikai erőnlét, 
akarat, lelkesedés és nem utolsósorban igen nagy fegyelem kell. Mindez 
viszont nehezen egyeztethető össze azzal a képpel, ami az eddigiek alapján 
a kuruc hadak fegyelméről kialakult bennünk. Az ellentmondás azonban 
nem olyan nagy, mint első pillantásra látszik. Általános tapasztalat ugyanis 
— s ezt a háború későbbi eseményei lépten-nyomon bizonyítani fogják —, 
hogy megfelelő lélektani ráhatással és valamilyen akció gondos előkészíté
sével még a legfegyelmezetlenebb csapatok harci szellemét is sikerülhet 
hosszabb-rövidebb időre, egy alkalomra szólóan a legmagasabbra emelni. 
A Rákóczi-szabadságharc történetének kutatója számára a legnehezebb, de 
talán a legizgalmasabb probléma a kuruc hadak morális állapotának rend
kívüli szélsőségek között való ingadozása. Természetesen a nyugati regu
láris hadseregek harci szelleme és fegyelme sem volt mindig egyforma, de a 
pozitív, illetve negatív irányú kilengések összehasonlíthatatlanul kisebbek 
voltak, mint a kurucoknál. 

Stomfára érve Károlyi szekereket rekviráltatott, hogy gyalogságát azo
kon szállítsa tovább, majd a megtett úthoz és a csapatok előtt álló nagy 
feladathoz képest viszonylag rövid időt hagyva a pihenésre, éjfél után 2 
órakor elindult. Reggel 7 órakor ért Dévényújfaluhoz, ahol átkelt a Mor
ván. A vállalkozás előkészítésének és a menetnek igen alapos leplezésére, 
általában a tökéletes titoktartásra jellemző, hogy bár már majdnem két 
nap telt azóta, hogy a sereg elindult, az ellenség még mindig nem vett 
észre semmit. Nem is tudjuk a dolgot másként elképzelni mint úgy, hogy 
a sereg menetét Pozsony irányában erős, álló oldalvédek biztosították, me
lyek feladata nemcsak az esetleges ellenséges támadások elhárítása volt, 
de a felvonulási terület hermetikus lezárása is, aminek következtében a se
reg menetéről és stomfai éj j élezéséről semmilyen hír sem juthatott el Po
zsonyba. 

Valószínű, hogy a reggeli szürkületben végbemenő átkelés a Morván az 
ott őrködő népfelkelőket teljesen meglepte és semmilyen komoly ellenállást 
nem tanúsítottak. így a kurucoknak könnyű dolguk volt és különösebb ne
hézség nélkül érkezhettek el Schlosshofra, ahol az addig már riadozott 
reguláris császári katonaságot is szétverték. 

A vállalkozás harcászati részén nagyjából túlesve, most már csak a Mor
va mentén emelt erődök lerombolása, a foglyul ejtett felkelők fegyvereinek 
összeszedése és a zsákmány összegyűjtése volt hátra. Miután biztosra lehe
tett venni, hogy a 30—35 km-re fekvő Bécsbe és a 20—25 km-re levő Po
zsonyba a vállalkozás híre rövidesen eljut, nem késlekedhettek túlságosan 
sokat e feladatok végrehajtásával. Az időt tehát nagyon ki kellett használni 
és igen tervszerűen kellett eljárni. S hogy ez valójában így történhetett, 
annak bizonyítéka, hogy az adatok szerint a felsorolt feladatok mindegyikét 
maradéktalanul végrehajtották. Bizonyára késő délután lehetett, mire min
dennel végeztek. Károlyi, nem hagyva pihenőt a seregnek, vissza indult és 
a Stomfától délkeletre fekvő Mária-völgyre érkezve, néhány órát pihent. 
Még az éjszaka tovább indulhatott, mert hajnalban már a körülbelül 15 km-
re fekvő Récsére ért. Innen déltájban érkeztek a 20—25 km-re levő Szené
re. Ha csak a megtett utat nézzük, a vállalkozást rendkívüli teljesítmény-
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nek kell mondanunk: nem egészen három nap alatt 90—100 km-t tett meg 
a sereg és közben legfeljebb 6—8 órát pihent. A tervezést és a végrehaj
tást tekintve pedig bátran mondhatjuk harcászati bravúrnak. A vállalkozás 
hatalmas rémületet keltett Bécsben. Ordódi György így ír róla: „Bécs tájáról 
érkezvén egy ember, . . . referálja, hogy a minapi morvái actiónk annyira 
megtántorította volna az .bécsieket, hogy Leopoldstadtbul egymást tapodta 
a nép, Bécsben szaladván."88 

Markó Árpád elmarasztalja Károlyit, mert „győzelmét nem nagyon hasz
nálta ki". Nem egészen értjük, hogy mire gondol. Arra talán, hogy egészen 
Bécsig kellett volna Károlyinak előnyomulnia? Meggyőződésünk, hogy ha 
Károlyi ezt megteszi, serege egy szálig ott veszett volna. Gondoljuk meg: 
még így is szinte a csodával határos, hogy épségben visszajutott, s ha még 
két napot késik — mert ennyi kellett volna ahhoz, hogy Bécs alá jusson. 
majd visszatérjen —, egészen bizonyos, hogy elvágják visszavonulásának 
útját.89 

* 

A kép, ami elemzésünk során Bercsényi hadvezéri képességeiről kikere
kedett, láthattuk, eléggé negatív. Mindez azonban teljesen egybevág azzal, 
amit Rákóczi emlékirataiban Bercsényiről ír. Többször elmarasztalja határo
zatlanságáért, ingadozásaiért és azért a zavaráért, ami az ellenség közelé
ben rendszerint elfogta. Legtalálóbb talán az a jellemzése, amit azzal kap
csolatban ír le, hogy 1710-ben elküldte Bercsényit Lengyelországba azzal az 
ürüggyel, hogy az orosz cárral tárgyaljon. Jellemzése rövidségében is sokat 
mondó: „Küldetésének igazi oka az volt, hogy olyasfajta háborúra gondol
tam, amelyben Bercsényi, szellemének zavarosságával, gyakori fejfájásaival 
és sok más, a nagy fáradtság elviselésére képtelenné tevő alkalmatlansá
gaival csak terhemre lett volna."90 

Mindezek után akár be is fejezhetnénk tanulmányunkat, mondván: íme, 
csupán két hónap eseményeinek vizsgálata során ugyanarra az eredményre 
jutottunk, mint a szabadságharc nyolc évének személyes tapasztalatai alap
ján író Rákóczi. Vannak azonban bizonyos momentumok, amelyek arra 
késztetnek, hogy ne zárjuk le még itt vizsgálatainkat. 

Mindenekelőtt feltűnő, hogy Rákóczi „zavaros szelleműnek" mondja Ber
csényit, holott más alkalommal igen elismerően ír „éles elméjéről, érett 
ítéletéről."91 Sokkal többre tartjuk Rákóczi lélektani érzékét annál, semhogy 
egyik vagy másik jellemzésének hitelességét kétségbe vonnánk, az ellent
mondást tehát valamiképpen fel kell oldanunk. Ehhez a kulcsot, úgy vél
jük, a mondat második fele adja meg, melyben, mint láttuk, Bercsényi« „gya
kori fejfájásairól" és „sok minden más alkalmatlanságairól" van szó, melyek 

88 AR. 1. O. I. 57. O. 
89 Károlyi , amin t önéle t ra jz í rásából kitetszik, tel jesen t u d a t á b a n volt a vál la lkozás kocká

zatos vo l t ának : „Az n é m e t n e k egész ereje h á t a m meget t lévén, igyekezet t , hogy odaszorí t 
hasson , az min t hogy Már ia ta lná l nem is messze volt tü lem, de sehol sem késvén, sietség
gel men tem, és nem is érkezet t de nem is m e r t mél tóságos generá l i s Pálfi J á n o s r e á m ü tn i" . 
Károlyi: 68—69. o. —Az e lvágás veszélyéről így ír Whi twor th : „After this succès, the Rcbehs 
. . . re t i red to their ma in body, for fear of being in tercepted by the Imper ia l i s t s" . AR. 2. o. 
r. 82. o. 

90 Emlék i r a tok : 201. o. 
91 Uo. : 67. o. 
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képtelenné tették a fáradalmak elviselésére. Ezek a fáradalmak ugyanis 
a háború velejárói, a háború „stresshatásainak" eredményei, ahogyan ezt a 
modern lélektan megfogalmazza. Ez a stresshatás a mai háborúkban min
den bizonnyal más, mint régebben volt, épp ezért nem is a modern pszi
chiátria eszközeivel akarjuk megközelíteni — amire egyébként sem vállal
kozhatnánk ilyen irányú ismereteink hiányosságai miatt —, hanem a sza
badságharc korához sokkal közelebb álló Clausewitz megfigyelései alapján. 

Clausewitz, a háború természetét és a katonai vezetés lélektanát vizs
gálva, rendkívül nagy jelentőséget tulajdonított a háború különleges lég
körének, amiben a hadvezérnek döntenie kell. így ír erről egy helyen: 
„Mindaddig, amíg valaki nem látott háborút, nem tudja megérteni, hogy 
miből is állnak azok a nehézségek, melyekről mindig beszélnek és tulajdon
képpen mit kezdjen azzal a zsenialitással és lelkierővel, amit a hadvezértől 
meg szoktak követelni. Minden oly egyszerűnek tűnik ugyanis, a megkívánt 
ismeretek annyira sekélyeseknek, az összes kombinációk pedig oly jelenték
telennek látszanak, hogy hozzájuk képest a magasabb matematika legegy
szerűbb műveletei is tekintélyes tudományként hatnak. Ha azonban már 
láttunk háborút, minden érthetővé válik, bár még ebben az esetben is 
rendkívül nehéz leírni azt, ami ezt a változást előidézi, és nevén nevezni 
ezt a láthatatlan, de mindenütt érvényesülő tényezőt."92 Nagy művének „A 
háború természetéről" címet viselő első könyvében négy körülménnyel 
magyarázza a háború különleges légkörét: a háborútól elválaszthatatlan ve
széllyel, amihez a magasabb vezetőknél hozzájárul még a hatalmas felelős
ség nyomasztó terhe; a testi fáradtsággal; az ellenségről szóló hírek, általá
ban az információk bizonytalanságával; a hadsereg működéséből természet
szerűen adódó, de előre soha nem látható súrlódásokkal. Rákóczi pontosan 
arra az idegi és fizikai kifáradásra gondol, mely a felsorolt körülmények 
következtében még az ép idegzetű embernél is előbb-utóbb előáll, olyan 
gyenge idegrendszerű embert pedig, mint amilyen a jelek szerint Bercsényi 
volt, már eleve megfoszt attól a határozottságtól, állandóságtól és követke
zetességtől, ami nélkül hadvezér nem lehet meg. A nagyon is éles elméjű 
Bercsényi zavarosságát tehát ez okozta, nem pedig a logikus gondolkozásra 
való képtelenség. Bercsényi katonai ítélőképessége csupán az ellenség köz
vetlen közelében mondta fel a szolgálatot, egyébként azonban — láthattuk 
— nagyon is jól működött. Ezek szerint tehát nem intellektusával volt a 
baj, hanem jellemével? Gyáva volt? A kérdés annál is inkább jogosult, mi
vel hadvezéri működésének egy másik tanúja, Lemaire francia hadmérnök 
határozottan annak mondta.93 A dolog azonban korántsem olyan egyszerű, 
ahogyan ez a francia látta. Elsősorban is képtelenség gyávának mondani 
olyan embert, aki óriási személyi kockázatot vállalva összeesküvésben vesz 
részt és az annak nyomán kirobbanó felkelésben vezető szerepet visz. Ezen
felül pedig az állandó reguláris hadsereg kategóriáiban gondolkozó, és egyéb
ként is eléggé szűk látókörű és csak a háború belső, szakmai kérdéseiben jára
tos Lemaire láthatóan semmit sem értett meg a magyar történeti, társadalmi 

92 Clausewitz: Vom Kriege, 18. Aufl. Herausg. von W. Hallweg, Bonn, Dümmler, 1972. 261. 
o. — Clausewitz: A háborúról. Ford. Réczey F., Monoszlay Gy. bevezető tanulmányával. 
I—II. Budapest, 1961. I. 102. o. 

93 Louis Lemaire: Beszámoló mindarról, ami a magyarországi háborúban történt az 1705-ös 
hadjárat kezdetétől 1708 márciusáig. R. Tükör: II. 176—288. o. 
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valóságból. De azt sem érzékelte, hogy mi minden, milyen történeti előz
mények kellettek ahhoz, hogy Franciaország megszervezhesse állandó had
seregét és kialakítsa annak reguláris hadviselését. így azután fogalma sem 
volt azoknak az erőfeszítéseknek a nagyságáról és természetéről, amit Rá
kóczi és munkatársai a hadsereg megteremtése érdekében tettek. Ebből kö
vetkezett, hogy a kuruc hadseregben tapasztalt visszásságokról vagy egy-egy 
vesztes csatáról írt kritikái szűk szakmai szempontból helytállóak ugyan, 
egy igen lényeges ponton alapvetően hibásak, abban tudniillik, hogy e 
jelenségek okát népkarakterológiai okokkal, a magyarok „gyávaságával", 
„megbízhatatlanságával" stb. magyarázza. Nem látta meg például, hogy a 
kurucok azért estek pánikba a nyílt csatákban, mert nélkülözniük kellett 
a reguláris taktika által nyújtott lélektani támaszt. És érdekes módon 
— katonai szakértő létére — azt sem ismerte fel, hogy éppúgy, ahogyan 
a reguláris taktika és a nyugati állandó hadseregek egész rendje lélektani 
támaszt ad az egyszerű katonának, a hadsereg előírásai, szabályai és „me
tódusai" ugyanezt nyújtják a hadvezérnek.94 Ez utóbbiak révén ugyanis a 
csapatok és az alparancsnokok olyan biztonságra és pontosságra tesznek 
szert, hogy szinte automatikusan, reflexszerűen hajtják'végre a hadvezérnek 
a menetre, biztosításra, táborozásra, harcra, stb. kiadott parancsait. Ily mó
don a hadvezérnek nem kell a legapróbb részletekkel is foglalkoznia és 
figyelmét a lényeges dolgokra koncentrálhatja, ami azonkívül, hogy meg
könnyíti a vezetést, sőt a hadvezéri ténykedés lényegét, magát az elhatá
rozást is, nagy biztonságérzetet kölcsönöz. A kuruc hadsereg működéséből 
teljességgel hiányoztak ezek az automatizmusok, ezért általában minden a 
legnagyobb rendetlenségben és összevisszaságban ment végbe. Nem úgy volt, 
mint a nyugati hadseregekben, hogy a hadvezér, felállva egy jó kilátópontra, 
esetleg úgy vezette végig a csatát, hogy el sem mozdult helyéről, mert ad-
jutasai és ordonáncai útján küldött rövid parancsnokkal teljes biztonsággal 
irányíthatta hadserege működését. Rákóczi sohasem lehetett biztos benne, 
hogy azt, amit megparancsol, a hadak helyesen hajtják-e végre, épp ezért 
mindig készen kellett állnia, hogy személyesen avatkozzék be.95 Könnyen 
elképzelhető, hogy Bercsényi, ha alkalma lett volna kitanulnia a nyugati 
hadviselést és reguláris hadsereget kapott volna kezébe, azt jól elvezette 
volna, de a kuruc hadak teljességgel kiszámíthatatlan magatartása, a hamar 
eluralkodó zűrzavar, majd pánik olyan mértékben hatott érzékeny idegrend
szerére, hogy elvesztette a fejét. 

A kuruc hadsereg szervezetlensége, az előírások, szabályok és metódusok 
hiánya, illetve azok nem ismerése kihatott a parancsadási technikára is. 
Ebben az időben a harcászati és hadműveleti intézkedéseknek már eléggé 
kötött formái voltak: hangvételük tárgyszerű, hűvös, minden személyes vo
natkozást kerülő, tartalmuk pedig szigorúan megszabott. Ennek előnyeit be
látni nem nehéz: biztosították a parancsok szabatos végrehajtását, minden 
félreértést kizártak, másrészt azáltal, hogy minden személyes megnyilvá
nulást kerültek, a háború dolgait —, hogy úgy mondjuk — „tárgyiasítot
ták"; nincs szó bennük „veszélyről", „halálról" stb., hanem igen konkrétan 

94 A „ m e t ó d u s o k r a " nézve 1. Clausewitz i. m. a „ M e t o d i z m u s " c. fejezetet. 
95 Jellemző pl. erre a trencséni csata, melynél már ahhoz, hogy a hadsereg a csatarendet 

megalakítsa, személyes beavatkozásra volt szükség, a csata folyamán pedig egy veszélyes, 
bukással végződő vágtában kellett a tartalékhoz nyargalnia, hogy ellentámadásra indítsa. 
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megfogalmazott feladatokról. Nos, Bercsényi harcintézkedései inkább ma
gánlevelek, telítve személyes mozzanatokkal és érzelmi kitörésekkel, ponto
san tükrözve pillanatnyi idegállapotát. Viszont éppen ez a személyes hang
vétel az, amit egy parancsnok soha sem engedhet meg magának. Az alá
rendeltek nem szerezhetnek tudomást a parancsnok kételyeiről, bizonytalan
ságáról, főleg félelméről, mert ez mérhetetlenül fokozza a rájuk nehe
zedő, egyébként is súlyos háborús megterhelést. Ezt a hadakozás több ezer 
éves gyakorlatából leszűrt tapasztalatot Zrínyi így fogalmazta meg: „Szük
séges azért, hogy a kapitán ne reszketve és halován orcával, hanem seré
nyen, bátran mondja ki a szót, hogy azt mit nyelve mond, az orcájának 
színe meg ne hazudtolja. Vaj' ki nagy biztatás a seregnek a kapitán serény 
magaviselete, az ő homolokán látja az alatta való kinyomtatva mind a bá
torságot, s mind a félelmet."96 

Végül pedig azt sem téveszthetjük szem elől, hogy Bercsényi nemcsak 
hadvezér volt, hanem államférfi és politikus is, akinek a hadműveletek 
irányítása közben rendkívül nehéz problémákkal kellett megküzdenie. Ez 
felelősségét még inkább megnövelte és ennek nyomasztó tudata bizonyára 
nem könnyítette meg dolgát. Ugyanakkor jobban is látta a szabadságharc 
hatalmas kockázatait. Ez éppen a felvidéki hadjárat idején annál is inkább 
így lehetett, mivel tulajdonképpen semmi sem úgy történt, amint azt az 
összeesküvés folyamán itthon és a lengyelországi emigrációban tervezték:97 

a franciáktól várt pénzsegélyt nem kapták meg, a reguláris harchoz értő 
idegen zsoldosokat nem fogadhattak fel, diplomáciai szempontból pedig 
minden bizonytalan volt. Bár a népi kurucság kezdeményezése nyomán so
hasem képzelt sikereket értek el, az alapprobléma megmaradt: mi lesz, ha 
jelentős császári hadak érkeznek az országba? Schlick támadása éppen eze
ket az aggodalmakat látszott igazolni, s ha a zólyomi győzelem nyomán a 
veszély egyelőre meg is szűnt, ha valaki, akkor Bercsényi nagyon jól tud
ta, hogy mennyire hajszálon függ minden és mennyire hiányoznak a há
ború sikeres megvívásának gazdasági, politikai és diplomáciai előfeltételei. 
Az alsó vezetők minderről alig tudtak valamit; ők csak azt látták, hogy fut 
a német és nem volt más gondjuk, hogy ott vágják ahol érik. 

A felhozott enyhítő körülmények nem érintik meggyőződésünket, hogy 
Bercsényi nem született hadvezérnek. írásunk viszont talán alkalmas arra, 
hogy jelezze a Rákóczi-szabadságharc hadtörténeti kutatásának rendkívüli 
nehézségeit, melyek lényegében véve abból adódnak, hogy a katonai ese
ményekbe sokkal közvetlenebbül játszottak bele társadalmi tényezők, mint 
bármely más háborúban. Hogy ez nem túlzás, azt már Rákóczinak ez a ki
jelentése is mutatja: „Ha a legutóbbi háborúban különválaszthattam volna 
a katonaságot a néptől, könnyebben folytathattam volna azt.98 Az tehát, 
hogy Magyarországnak nem lehetett a társadalomtól szinte teljesen elkülö
nült hadsereget fenntartani, a hadtörténész számára azzal a súlyos mód
szertani következménnyel jár, hogy a katonai események vizsgálata közben 
fél szemét állandóan a társadalmon kell tartania. 

96 Vitéz Hadnagy , 23. a p h o r i s m a ; Zr ínyi Miklós h a d t u d o m á n y i m u n k á i . Budapes t , 1957. 
210—211. o. . , „ , , . . 

97 Rákóczinak és Bercsényinek a h á b o r ú megvívásá ra vonatkozó elgondolásaival a Rákóczi 
Emlékkönyv számára í r t : „A Rákóczi-összeesküvés ka tona i t e rve i " c ímű, kéz i ra tban levő t a 
n u l m á n y o m b a n foglalkozom. 

98 Emlék i r a tok : 82. o. 
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Г Е З А П Е Р Ь Е Ш 

СЕВЕРО ВЕНГЕРСКИЙ ВОЕННЫЙ П О Х О Д 
НОЯБРЯ—ДЕКАБРЯ 1703 Г О Д А 

Резюме 

В августе—сентябре 1703 года в результате рейда конницы под командованием 
блестящего наездника Очкаи, Северная Венгрия, полностью до линии реки Грона, 
попала в руки куруцов. Успеху этой операции, естественно, способствовало и то, 
что местное венгерское и словацкое население этого края оказывало вооруженную 
и прочую поддержку куруцам, а также, конечно и то, что яе оказалось здесь 
значительных кайзеровских войск. Когда же снятая с других театров военных дей
ствий кайзеровская армия под командованием генерала Шликка, насчитывавшая 
од 5000—6000 человек, выступила в контрнаступление, она 31 октября 1703 года 
нанесла решающее поражение войскам Очкаи под г. Левице; затем вновь заняла 
горно-промышленные города. 

Со стороны куруцов можно было рассчитывать лишь на три более значитель
ные армейские группы, которые участвовали бы в приостановлении наступления 
Шликка: войско Берченьи, находившееся под Эгором, 4 полка Каройи, направлен
ные в район Кечкемета против сербов, а также неизвестное по силе войско Ретэи, 
наступавшее от Мишкольца в направлении Путнока. 

Берченьи осознал, что с точки зрения объединения вышеуказанных сил и нача
ла контрнаступления жизненноважными были район Лученец—Сечени и долина 
реки Ипель. Таким образом был отдан приказ о сборе войск. Сосредоточение войск 
•после некоторых замешательств и помех было проведено 12 ноября, затем объеди
ненные войска двинулись в направлении Зволена. 

Шликк был извещен о приближении куруцов, но он настолько недооценил их 
боеспособность, что, оставив генерала Форгача с некоторыми кайзеровскими вой
сками в Зволене, сам с частью своих сил отправился в Банска Штлавница. 15 
ноября куруцы прибыли под Зволен, где разбили кайзеровские войска, а затем 
окружили город. 
Форгач, воспользовавшись неосторожностью войск куруцов, со своими войсками 
выскользнул из окружения курцов, у населенног0 пункта Привидье он °бъеди-
нился со Шликком и направился в долину реки Вах. Куруцы не преследовали 
их, таким образом, кайзеровские войска, после того, как к ним присоединился и 
генерал Рищан, без помех могли отступить назад в долине реки Вах в направ
лении Братиславы. 

В это время Каройи с частью куруцовских войск прибыл в Привидье, а Берче
ньи руководил блокадной города Эволен. После капитуляции города Берченьи 
присоединился к Каройи, и теперь они вместе направились в южном наравилении. 
Во время их продвижения авангард Каройи столкнулся с кайзеровскими войска
ми, разбил их. В ходе их преседования подошел к крепости Галгоц и захватил 
её. На другом берегу реки Вах находившаяся на одной широте с крепостью кай
зеровская армия, услышав весть об этом, «ачала паническое отступление. 

После этого Каройи продвигался в направлении города Трнава, а Берченьи — 
курсом на Семпте. Несмотря на то, что в ходе этого продолжалось завоевание 
края, однако столь динамичные до сих пор операции замедлились, затем приостано
вились, так как куруцы не могли уже вызваться на то, чтобы начать наступление 
против Братиславы. Вместо этого они совершали опустошительные набеги в Мо
равии. 

Положение стало настолько серьезным с точки зрения кайзеровской армии, что 
необходимо было самому Евгению Савойскому идти- в Братиславу, чтобы отстра-
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нив от команды Шликка, реорганизовать войска, а также начать укрепление рубе
жа Морбы. Чтобы не дать передышку кайзеровским войскам, он был согласен 
приступить к переговорам с куруцами. 

После этого куруцы овладели и Чаллокёзем, а Каройи — в весьма хорошо орга
низованной операции — прорвал у Мархегга оборонительный рубеж вдоль реки 
Мо рвы. Разоружил стоявшее там войско, разрушил укрепления и с богатыми тро
феями возвратился назад. Это произошло в поселдние дни декабря. 
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GEZA PERJES 

DER OBERUNGARISCHE FELDZUG IM NOVEMBER—DEZEMBER 1705 

Resümee 

Im August-September 1703 gelangte infolge der glänzenden Kriegstaten der Ka
vallerie Ocskays Oberungarn bis an den Fluß Garam (Gran) in die Hände der 
Kurutzen. An diesem Erfolg hatte natürlich der Umstand großen Anteil, daß die 
magyarische und slowakische Bevölkerung dieser Gegend die Kurutzen mit Waf
fen und auf viele sonstige Art und Weise unterstützte, und freilich auch der Um-

. stand, daß es dort keine beträchtlichere kaiserlichen Kräfte gab. Als aber das 
von anderen Fronten abgezogene und etwa 5—6000 Mann zählende kaiserliche 
Heer unter dem Befehl des Generals Schlick zum Gegenangriff überging, fügte es 
bei der Stadt Leva den Truppen Ocskays am 31. Oktober eine entscheidende Nie
derlage bei, und hat dann die Bergstädte rückerobert. 

Von Seiten der Kurutzen'kamen drei Heeresgruppen in Betracht, um den Ang
riff Schlicks zum Stehen zu bringen: das bei Eger (Erlau) liegende Heer Bercse-
nyis, die in der Gegend von Keeskemet gegen die Raitzen angesetzten 4 Regimenter 
Kärolyis, sowie ein Heer Retheys unbekannter Stärke, das aus dem Raum Miskolc 
in Richtung gegen Putnok im Vordringen war. 

Bercsenyi erkannte, daß vom Gesichtspunkt der Konzentrierung der erwähnten 
Heere und dem Beginn des Gegenangriffs die Gegend von Losonc—Szecseny und 
im allgemeinen das Tal der Ipoly (Eipel) von entscheidender Wichtigkeit sind. Er 
hat also angeordnet, daß sich die Heere hier sammeln. Nach kleineren und grö
ßeren Schwierigkeiten erfolgte die Konzentrierung am 12. November und die ve
reinten Truppen begannen dann den Marsch auf Zölyom (Altsohl). 

Schlick erhielt zwar Nachricht vom Anrücken der Kurutzen, unterschätzte aber 
die Schlagkraft derselben so sehr, daß er General Forgäch mit gewissen kaiser
lichen Kräften in Zölyom zurückließ und selbst mit einem Teil der Kräfte in 
Richtung Selmecbänya (Schemnitz) vordrang. Die Kurutzen waren am 15. No
vember bei Zölyom angelangt, schlugen die Kaiserlichen und haben dann die 
Stadt umzingelt. 

Forgäch nutzte die Unachtsamkeit der Kurutzen aus, entschlüpfte mit seinen 
Truppen dem umfassenden Ring der Kurutzen, vereinigte sich bei Privigye mit 
den Truppen Schlicks und sie marschierten dann ins Waagital. Die Kurutzen ha
ben sie nicht verfolgt, so konnten sich die Kaiserlichen, denen sich auch General 
Ritschan mit seinen Truppen angeschlossen hatte, im Waagtal ungehindert in 
Richtung Pressburg zurückziehen. 

Inzwischen ist Kärolyi mit einem Teil des Kurutzenheeres bei Privigye einget
roffen und Bercsenyi führte die Blockade Zölyoms. Nachdem diese Stadt kapituli
ert hat, schloß sich Bercsenyi Kärolyi an, und nun drangen sie vereint gegen Sü
den vor. Bei diesem Vordringen stieß die Vorhut Kärolyis auf kaiserliche Kräfte, 
zerschlug diese und gelangte bei Verfolgung derselben bis Galgöc, und hat dann 
diese Festung selbst eingenommen. Das auf der anderen Seit der Waag in gleichen 



Höhe liegende kaiserliche Heer hat, nachdem es von den Erfolgen der Kurutzen 
Nachricht erhielt, den Rückzug panikartig fortgesetzt. 

Nachher sind Károlyi in Richtung Nagyszombat (Tyrnau) und Bercsényi in 
Richtung Sempte vorgedrungen. Obzwar inzwischen die Unterwerfung der Um
gegend fortgesetzt wurde, haben sich die bis dahin dynamischen Operationen ver
langsamt, kamen dann sogar zum Stillstand, denn die Kurutzen konnten nicht 
den Versuch unternehmen, Pressburg anzugreifen, statt dessen haben sie ver
heerende Streifzüge in Mähren durchgeführt. 

Die Lage ist vom Gesichtspunkt der Kaiserlichen so schwierig geworden, daß 
sich Eugen von Savoyen selbst nach Pressburg begeben mußte, um Schlick ab
zulösen, die Truppen neu zu organisieren, sowie die Befestigung der Marchlinie 
einzuleiten. Um den kaiserlichen Truppen eine Atempause zu verschaffen, war er 
sogar geneigt, mit den Kurutzen Verhandlungen einzuleiten. 

Die Truppen der Kurutzen haben sich dann auch der Csallóköz (Schüttinsel) 
bemächtigt und Károlyi hat — im Laufe eines wohlorganisierten Unternehmens 
— bei Marchegg die Marchlinie durchbrochen. Er hat das dortige Militär ent
waffnet, die Befestigungen geschleift und ist mit reichen Beute zurückgekehrt 
Dies geschah in den letzten Tagen des Monats Dezember. 
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BÖHM JAKAB 

A MAGYARORSZÁGI FÖHADPARANCSNOKSÄG 1848 TAVASZÁN* 

Szervezése, felépítése, feladatai, ténykedése és 
ügykezelése 1740—1848 

A 18. század első évtizedeinek jelentős területgyarapodásai, a birodalom 
belső helyzetének megszilárdítása és nagyhatalmi pozíciójának fenntartása 
létfontosságúvá tették a Habsburgok számára a soknemzetiségű monarchia 
központosítását. E törekvés egyik megnyilvánulása volt a már régebbről 
fennálló bécsi központi kormányszervek megerősítése, illetőleg újak fel
állítása, valamint a birodalom bel- és külbiztonságát szolgáló hadügyi szer
vezési intézkedések megtétele. v 

A hadügyeket birodalmi szinten az 1556-ban I. Ferdinánd által felállított 
Haditanács — 1564-től Udvari Haditanács —5 valamint az 1650-ben szer
vezett és I. Lipót uralkodása idején udvari hatósággá emelt, a hadsereg 
ellátását, pénzügyeit és azok ellenőrzését kézben tartó főhadbiztosság irá
nyította, majd ennek 1767-ben elrendelt beolvasztása1 után teljesen az Ud
vari Haditanács látta el. Közbülső, területi, a parancsokat végrehajtató és 
azok végrehajtását ellenőrző katonai közigazgatási szervek hiányában azon
ban ténykedése sokkal inkább adminisztratív, semmint irányító jellegű 
volt, aminek következtében a hadügy fejlődésének nem egy esetben inkább 
kerékkötőjévé, mint előmozdítójává vált.2 A hadügyek központi irányításá
nak hatékonyabbá tétele céljából és biztonsági szempontokból szervezték 
meg a katonai területi parancsnokságokat — a generalátusokat 1699—1740 
között, nem egészen fél évszázad alatt, a birodalom csaknem valamennyi 
országában és tartományában felállítottak ilyeneket.3 

A generalátusok csírái a 17. század első felében alakultak ki a Török 
Birodalom szomszédságában fekvő és azzal közvetlenül határos varasdi és 
károlyvárosi határőrvidékeken. II. Ferdinánd utasítására dolgozták ki, és 
1630. október 5-én ő adta át egy 12 tagból álló varasdi deputációnak e ha
tárőrvidék első alkotmányát. Először itt fordul elő a generalátus kifejezés. 
Élére egy vezérezredes került. Mivel a károlyvárosi határőrvidék élén is 

* Ez a tanulmány része a magyarországi főhadparancsnokság 1848-as tevékenységét. tár
gyaló, tervezett munkának. Mivel e katonai főhatóság keletkezése és az 1848-as forradalom 
közötti időszakra vonatkozóan nincs önálló irodalmi feldolgozás, indokoltnak látszott itt a 
szervezését, illetőleg százéves fennállásának főbb kérdéseit röviden ismertetni. 5 

1 Publikationen des österreichischen Staatsarchivs. II. Serie. Inventáre üstereíchiseher 
Archive. VIII. Inventar des Kriegsarchivs Wien. I—II. Wien, 1953. I. k. 153. o. (A továbbiak
ban — Inventar . . .) ; Újhelyi Péter: Az állandó hadsereg története L Lipót korától Mária Te
rézia haláláig (1657—1780). Budapest, 1914. 261. o. ; 

2Vö.: Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. I—III. rész. Budapest III. 
rész. (1906) 95. o.; Újhelyi Péter: i. m. 122. o. 

3 "A grazit, a bécsit és a lembergit valamivél később, 1744-, 1749-. illetőleg 1774-ben szervez
ték. (Inventar . . . , I. k. 166—167. o.) - - ' 

A General Commandők szervezésének és tevékenységének részletes és önálló feldolgozása 
nincsen. Alphons Wrede Geschichte der k. u. k. Wehrmacht című munkájának VI. kötete, 
amely a fővezérlet, a katonai hatóságok és intézmények történetét ismertette volna, sajná
latos módon nem készültel. • •>••• i ; 
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vezérezredes állott, 1630-tól e határőrvidéket is generalátusként kezdték 
említeni.4 Szervezésük és General Commandókként való elnevezésük azon
ban csak a 18. század első felében vált általánossá. 

A törökök ellen 1699-ben győzelmesen befejezett háború után a felsza
badult és a Habsburg-birodalomhoz csatolt területeknek, valamint az e te
rületek benépesítésére és felvirágoztatására I. Lipót által nagy számban le
telepített szerb lakosságnak a várható török támadás elleni védelme céljá
ból5 a már meglevő varasdi és károlyvárosi generalátusok mellett — és 
ezek mintájára — 1701—1702-ben — két új generalátust létesítettek a Szá
va—Duna, illetőleg a Tisza—Maros folyók közötti határőrvidékeken.6 Ha
tósugaruk és felügyeletük viszonylag kis területre korlátozódott, ezért — 
többszöri egyesítés, illetőleg szétválasztás után7 — az 1780-as években vég
leges egyesítésekre került sor. II. József 1783. május 30-án legfelsőbb elhatá
rozásában8 elrendelte a varasdi General Commando és a zágrábi határőr
vidék összevonását varasdi és bánsági General Commando elnevezéssel, de 
Vins altábornagy ideiglenes vezénylete alatt, valamint a temesvári és a 
szlavóniai határ-generalátusokét, Pétervárad székhellyel, szlavóniai és bá
náti határvidéki General Commando elnevezéssel. Az egyesített General 
Commando vezénylő tábornokává Mathesen altábornagyot nevezte ki. To
vábbi összevonásként 1786-ban a károlyvárosi és a varasdi General Com-
miandók egyesítésére került sor, horvát General Commando elnevezéssel." 

A határőrvidék General Commandói mellett a 18. század első évtizedei
ben a Habsburg-birodalom más országai és tartományai katonai közigazga
tásának intézésére is ilyeneket állítottak fel: Lombardiában, Csehország
ban, Morvaországban, Sziléziában és Erdélyben, majd Magyarországon. 
Szervezetük a 18. század végére öltött végleges formát. Számuk ekkor 12 
volt: 1. a bécsi — Felső-, Alsó- és Elő-Ausztria ; 2. a grazi — Belső-Ausztria 
és Tirol; 3. a prágai — Csehország; 4. a brünni — Morvaország; 5. a lem-
bergi — Galícia és Lodoméria; 6. a budai — Magyarország; 7. a nagy
szebeni — Erdély; 8. a temesvári — a Bánát; 9. a péterváradi — a szlavó
niai határőrvidék; 10. a zágrábi — a bánsági, a károlyvárosi és a varasdi 
határőrvidék; 11. a milánói—Lombardia és 12. a brüsszeli — a Németalföld 
számára.10 

A Magyarország területén 1740-ben General Commando für Hungarn el
nevezéssel felállított főhadparancsnokság élére október 24-i leiratában11 Má-

4 Franz Vaniček: Specialgeschichte der Militärgrenze, i—IV. Wien, 1875. I. k. 86. és 99. o. 
5 Hermann Meynert: Geschichte der k. k. österreichischen Armee, ihrer Heranbildung und 

Organisation, so wie ihrer Schicksale, Thaten und Feldzüge von den frühesten bis auf die 
jetzige Zeit. 1—4. Wien, 1852. 3. k. 152. o. 

6 Vaniček: i. m. I. k. 127. o. 
7 Az első egyesítésük 1763-ban volt Beck tábornagy alatt, majd 1768-ban újból elkülönültek 

egymástól. (Vaniček i. m. II. k. 69. o., 160—161. o.) 
8 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL.), General Commando für Ungarn (a to

vábbiakban — GC.) 1783—27—10, 1946. sz. és Vaniček i. m. II. k. 293—295. o. 
9 HL. GC. 1786—27—3, 1751. sz. es Vaniček i. m. II. k. 309—310. o. 
10 Inventar . . . , I. k. 166. o. 
11 HL. GC Prothocoll deren Kayserlichen und Hof-Kriegs-Räthlichen Rescripten, 1740—1742.. 

1. o. (a továbbiakban — Prothocoll. . . ) és Kriegsarchiv Wien, Hofkriegsrath 1740 Registratur. 
Oktober 611. 

Újhelyi Péter a már idézett munkájában (213. o.) október 29-ére teszi Pálffy kinevezését. 
K. László Józsefnek Az 1740-ben felállított magyarországi főhadparancsnokság című cikkében 
(Levéltári Közlemények, 1937, 163. o.), valamint a már idézett Inventar des Kriegsarchivs 
Wien című kiadványban is október 24-e szerepel a kinevezés időpontjaként. 

A kinevezési okmány tisztázata nincs meg a GC. levéltárában, csupán a Kriegsarchivban őr
zött fogalmazvány xerox-másolatával rendelkezünk. A fogalmazvány kelte: 1740. október 24. 
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FOHADPARANCSNOKSAGOK 
MAGYARORSZÁG TERÜLETEN 

1848 -BAN 

rs**^/^:**-

/ JELMAGYARÁZAT •• 

j GC.= GENERÁL COMMANDO 
/ - , . _ , . , - ORSZÁGHATÁR 

FÖHADPARANCSNOKSAG 
HATÁRA 



ria Terézia erdődi gróf Pálffy János tábornagyot nevezte ki vezénylő tá
bornokká, 

A történelmi Magyarország területén, az ország akkori területi és poli
tikai széttagoltságának megfelelően, a General Commando für Hungarn 
szervezésekor (kívüle még öt működött : az erdélyi Nagyszeben —, a szlavó
niai Eszék [•—, a horvátországi Károlyváros és a bánáti Temesvár szék
hellyel.1* 

A Magyarország területén felállított General Commandók az Udvari Ha
ditanácsnak, alárendelve egymással mellérendelt kapcsolatban állottak, a 
magyarországi azonban mind területi nagysága, mind központi fekvése kö
vetkeztében fontosság szempontjából a többi fölé emelkedett. Erre enged 
következtetni az a tény, hogy az 1783-ban összevont varasdi és bánsági, 
valamint a szlavóniai és bánáti, de még a károlyvárosi General Commandók 
hatásköre is csak a területükön elhelyezett határőrezredekre terjedt ki, 
míg a tábori alakulatok, az ezekhez beosztott hadbiztossági hivatalnokok, 
hadipénztárak, a helyőrségi zászlóaljak, a lovasság, valamint az erődítési 
ügyek felett a magyarországi General Commando diszponált.i:î 

Az újonnan létrehívott magyarországi főhadparancsnokság Pozsonyban 
kezdte meg tevékenységét, majd miután II. József elrendelte az országos 
kormányszervek Budára helyezését, a Helytartótanács és a Kamara mellett 
1784 októberében a General Commando is Budára tette át a székhelyét,14 

és itt folytatta működését megszűnéséig — 1882-ig. 
Felállításának szükségességét Mária Terézia Pálffy János kinevezési ok

mányában azzal indokolta meg, hogy a magyar királyság és tartományai 
békéje megőrzésének és erősítésének legbiztosabb eszköze egy General 
Commando létrehozása, amelynek az élén álló vezénylő tábornok állandóan 
az országban tartózkodik, következésképpen közvetlen és kellő ismeretekre 
tesz szert és ez megkönnyíti a felügyelet gyakorlását.15 

A Pálffy Jánosnak, herceg Liechtenstein József Vencel tábornagýnalc10 

és gróf ď Ayasasa József Károly lovassági tábornoknak kiadott meglevő 
instrukciók alapján17 a General Commandónak — mint Magyarország leg
főbb területi katonai parancsnokságának — az országterület rendje, bel-
és külbiztonsága fenntartásán kívül elsősorban az volt a feladata, hogy 
az ország területén tartózkodó mindennemű katonaság, katonai objektum, 
parancsnokság, intézmény, szerv és személy közéletének és tevékenységé
nek irányítója, felügyelője és ellenőrzője legyen. A tevékenységéhez szük
séges utasításokat az Udvari Haditanácstól kapta, e főhatóságon keresztül 
jutottak el hozzá, az uralkodónak, mint legfőbb hadúrnak a leiratai is. Or
szágos vonatkozásban a legfőbb katonai parancsnokság szerepét töltötte 

12 Elnevezésük és székhe lyük — mikén t e r r e m á r u t a l tunk — a 18. század végén megvá l to 
zott. --.. 

A század közepén ä tör téne lmi Magyarország terüle tén m ű k ö d ő felsorolt öt GC. mel le t t rö 
vid ideig\ feltehetődén létezet t egy ha todik is , Fe lső-Magyarországon, amire a kirá lyi le i ra tok 
és udvar i "h'ad.itanjaosi rende le tek i n d e x é n e k 1743. szeptember 30-i kel tezésű következő be jegy
zése šcngeď következ te tn i : (das) „Genera l C o m m a n d o ober H u n g a r n soll nach Abs te rbung des 
Genera len dè r^Caya l l e r i e ' Î ï r a f en von Károly i nicht m e h r ersetzt werden . ' ' (HL. GC. Index 
1740—17K>.) *'"c' • ' • . . • • 

13 HL. )C>C. 1783—27—lfl, J.946. sz. és 1783—27—23, 2362. sz. 
14 HL. <JC. 1784—27-$3, 1856, sz . 
15 HL. SC. 1740. Pálify János kinevezési okmánya. 
16 HL. Gt2 t 1753—4^=8. i 
17 HL. GCXl7J3-n30rr723> 1130. sz. Míg a Pálffy számára kiadott instrukciónak csak a fogal

mazvány-másolata váh meg, addig a másik kettő eredeti tisztázat formájában maradt fenn. 
A fentieken kívül több kinevezési okmány eddig nem került elő. 
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ugyan be, birodalmi viszonylatban azonban másodrendű szerv volt, csupán 
közvetítő az Udvari Haditanács és az ország területén elhelyezett csapatok 
és parancsnokságok között. 

Az ország határos lévén a Kelettel, a vezénylő tábornokoknak állandó 
kapcsolatot kellett fenntartaniuk^az erdélyi, a bánáti, a szlavóniai, a horvát
országi, a belső-ausztriai és varasdi, a károlyvárosi, a morvaországi és szi
léziai területek parancsnokaival, hogy ezektől az országot és a legfőbb szol-, 
gálatot érintő minden jelentős hírről és eseményről tájékoztatást kapjanak, 
illetőleg az ő parancsnokságuk alatt álló területekre vomatkozóakat velük 
közöljék. A beérkezett hírekről és az ezek figyelembe vételével, a köz és 
az uralkodó érdekeinek szem előtt tartásával hozott intézkedésekről, vala
mint a hadügy helyzetéről folyamatosan kellett jelentést küldeniük mind az 
uralkodónak, mint 'az Udvari Haditanácsnak.18 

Ugyancsak fontos feladatként jelölte meg Mária Terézia a szigorú fegye
lem betartását, a szolgálati szabályzat előírásainak érvényre juttatását és 
a lakosságot sújtó minden kihágás elkerülését. Amennyiben ilyenek elkö
vetésére mégis sor került, a vezénylő tábornok köteles volt a lakosság, il
letőleg a hatóságok panaszait azonnal és alaposan megvizsgálni, a sértet
teknek elégtételt nyújtani, a kihágást elkövetőket pedig megbüntetni.19 

Hivatali tevékenysége során a General Commando szoros kapcsolatban 
állott a Helytartótanáccsal, amelynek hatásköréhez tartozott a katonaság 
elhelyezésének kijelölése, az élelmezés biztosítása, valamint az újoncozás 
megszervezése. A vezénylő tábornokká kinevezett és 1741-től a nádori tiszt
séget is betöltő Pálffy János számára kiadott működési utasításban még 
nincs említés a két hatóság közötti együttműködés és egyetértés fontossá
gáról, feltehetően azért, mert Pálffy nádorként a Helytartótanács elnöke is 
volt. A gróf d'Ayas&sa József lovassági tábornok 1773-ban magyarországi 
vezénylő tábornokká történt kinevezése során kiadott utasításnak20 külön 
pontja foglalkozik a katonaság és a közigazgatás állandó egyetértésének 
fontosságával. Ha egy ügy elintézésében a két hatóság nem tudott egy
mással megegyezni, annak jellegétől függően az Udvari Haditanács vagy a 
magyar királyi Udvari Kamara döntött. Az esetleges súrlódások elkerülése 
céljából a fenti utasításában Mária Terézia a vezénylő tábornokot az ország 
területén szolgálatilag a helytartónak rendelte alá, aki az előbbitől tet
szése szerint kérhette bemutatásra a beérkezett iratok jegyzékét, vagy 
szükség esetén magukat az iratokat is. Ugyancsak ő adta át a vezénylő 
tábornoknak a jelszavakat is.21 

A vezénylő tábornokkal szemben támasztott legfőbb követelmény az ud
var iránti feltétlen lojalitás, az uralkodó érdekéinek hűséges képviselete és 
védelme volt. Kinevezésükkor a személyes rátermettségen, a hadügyben, a 

18 HL GC. 1740. Pálffy J á n o s kinevezési o k m á n y a és GC. 1753—4—8. 
19 HL. GC. 1753—4—8; 1773—30—23, 1130. sz. 
20 HL. GC. 1773—30—23, 1130. sz. „ Ins t ruct ion , u n d Befehl für den Hoch, und wohlgeborenen , 

Unse rn K a m m e r e r n , Genera len der Cavallerie, u n d bestel ten Obris ten Joseph Grafen d 'Aja-
sasa, des Mili tärischen Mar iae Theres iae Ordens Commandeu r , w o r n a c h derse lbe un te r Un-
sers Fe ldmarscha l iens , Locumtenen tens , und Genera l Capi ta ins in dem Königre iche H u n g a r n 
Herzogen Alber t zu Sachsen Teschen-L iebden das I h m e a n v e r t r a u t e Genera l C o m m a n d o in 
gedach ten Kőnigsreich übe r die da r inn befindliche, aber ins Künft ige dah in zu s tehen k o m 
m e n d e Kriegsvölker , Besa tzungen, Plä tze , u n d w a s ad Mili tare gehör t , zu führen h a t . " 

21 Az utas í tásból nem derü l ki, hogy a j e l szavaka t a he ly ta r tó m a g a ha tá roz ta -e meg, vagy 
központ i lag megál lapí tva Bécsből kap t a - e azokat , és ő csupán továbbí to t ta őket a vezénylő 
t á b o r n o k n a k ? A je lszavak és j e lhangok központ i m e g h a t á r o z á s á n a k a gyakor l a t a a 19. szá
zadban is fennáll t . 
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politikában és a közigazgatásban szerzett ismereteken és érdemeken kívül 
nem kis mértékben vették figyelembe családjuk évszázados udvarhűségét.22 

Egy 1807-ben kiadott rendelkezés23 a fejedelem szolgálata mellett a haza 
javának az előmozdítását is kötelességükké tette, és a hadi ismeretek he
lyett az igazi államszolga-típus megtestesítését részesítette előnyben. 

A magyarországi vezénylő tábornokok nagy része a német, vagy elnéme
tesedett katona-arisztokrácia köréből került ki, illetőleg szolgálatai révén 
ide emelkedett fel. A 142 éven át működő magyarországi General Com
mando kinevezett és ideiglenesen megbízott 27 vezénylő tábornoka24 között 
két főherceget, hat herceget, nyolc grófot, tíz bárót és egy lovagot talá
lunk; nevük alapján pedig négy volt magyar eredetű. Szolgálatukért évi 
16—21 000 arany javadalmazásban részesültek.25 

A magyarországi General Commando parancsnoki karának és hivatali 
személyzetének létszáma kezdetben igen alacsony volt. Mivel Pálffy János 
vezénylő tábornokot hivatali ténykedése Pozsonyhoz kötötte, szükségessé 
vált, különösen Felső-Magyarorsrzágon, tábornokok rendelkezésére bocsá
tása. Mária Terézia báró Römer Károly altábornagyot, gróf Saint Ignon és 
báró Philbert Ferenc vezérőrnagyot, valamint a Felső-Magyarországon fő-
hadbiztosi funkciót is betöltő és a sószállítmányok felett felügyeletet gya
korló gróf Károlyi Sándor tábornokot rendelte Pálffy alá. Míg ez utóbbit 
Pálffynak alárendelve is változatlanul Felső-Magyarországhoz kötötték fel
adatai, az első három közvetlen szolgálattételre került mellé.2fi Miután pedig 

22 HL. GC. 1740. Pálffy J á n o s kinevezési o k m á n y a és GC. 1753—4—8. 
23 Vorschrift über die a l lgemeinen und besonderen Obliegenheiten der Genera l -Comman-

den und der bey denselben angestel l ten Beamten, dann über die wechselsei t igen Befugnisse 
und Verbindl ichkei ten der Oberen und Untergebenen. Wien. Aus der k. k. Hof- und Staa ts -
Druckerey . 1807. 

24 A magyarország i Genera l C o m m a n d o vezénylő — és ideiglenes vezénylő t ábornoka inak 
so r rend je : 
Erdődi gróf Pálffy János t ábornagy 1740—1751 
Herceg Lobkowitz György Kereszté ly t ábo rnagy 1751—1753 
Herceg Liechtenstein József Vencel t ábornagy 1753—1759 
Károly Fr igyes Rajna-pfalzi gróf és zweybrücken i herceg, t ábornagy 1759—1763 
Erdődi gróf Pálffy Lipót t ábornagy 1763—1773 
Gróf d 'Ayasasa József Káro ly lovassági t ábo rnok 1773—1779 
Báró Schackmin (Jacquemin) Henr ik lovassági t ábo rnok 1779—1787 
Gróf Kinsky József lovassági t ábo rnok 1787 
Báró Barco Vince a l tábornagy/ lovassági tábornok, id. vezénylő t ábornok 1788—1790 
Herceg Szász-Coburg-Saalfeld Józsiás t ábornagy 1790—1794 
Báró Barco Vince lovassági t ábornok , ideiglenes vezénylő t ábo rnok 1794—1797 
Borberek i bá ró Alvinczy József t áborsze rnagy / tábornagy 1797—1810 
Gróf Kolowra t -Liebs te insky Vince táborszernagy 1811—1816 
Osztrák-es te i Ferd inánd Káro ly főherceg, lovassági t ábornok 1816—1832 
Báró Lederer Ignác lovassági t ábo rnok 1832—1848 
Lengsfeldi bá ró Boyneburg Móric Henr ik a l tábornagy, 

ideiglenes vezénylő t ábo rnok 1848 
Hrabovai bá ró Hrabovszky J á n o s a l t ábornagy 1848 

1849-ben betöltetlen. 
Gróf Wal lmoden-Gimborn Károly a l t ábornagy , ideiglenes vezénylő t ábornok 1850 
Báró Appel Keresztély a l tábornagy, ideiglenes vezénylő t ábo rnok 1850 
Albrecht főherceg lovassági t ábo rnok 1851—1850 
Lovag Benedek Lajos t áborsze rnagy 1360 
Herceg Liechtenstein Ferenc lovassági t ábornok I860—lSfii 
Gróf Coronini -Cronberg J á n o s táborszernagy 1861—1363 
Herceg Liechtenstein Fr igyes lovassági t ábornok 1865—1869 
Báró Gablenz Lajos lovassági t ábo rnok 1869—1371 
Gróf H u y n J á n o s t áborsze rnagy 1871—1373 
Báró Edelshe im-Gyula i Lipót t ábo rnok 1874—1882 

A Magyarországi Főhadpa rancsnokság vezénylő t ábornoka i névso rának az összeáll í tásához 
for rásu l szolgál tak: a Genera l C o m m a n d o i ra ta i (1740—1882) ; ös te r re ich i scher Mil i tär-Alma
n a c h ; Schema t i smus der kais . königl . A r m e e ; Militär Schemat i smus des österreichischen 
K a i s e r t h u m s ; Kais , königl. Mi l i tä r -Schemat ismus , Wien. 1791—1882.; J . Hirtenfeld: Der Mili-
t ä r -Mar ia -Theres ien-Orden und seine Mitiglieder. Wien, 1857. 1—2. k. -, 

25 HL. GC. 1790—45—266, 1995. SZ. ; 1797—27—11, 1216. SZ. 
X HL. GC. 1740. Pálffy J á n o s kinevezési o k m á n y a . 
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Römer és Philbert tábornokokat 1740. december 20-án Sziléziába vezényel
ték a hadhoz, ideiglenesén gróf Pálffy Károly altábornagyot és báró ď 
Olone Sándor vezérőrnagyot vezényelték a főhadparancsoksághoz szolgálat
tételre.27 1742-ben már hadmérnököket is beosztottak,28 majd a hadbírói 
teendők ellátására 1744. szeptember 2-án Kőgl József hadbíró-hadnagyot 
vezényelték a General Commandóhoz, akinek a pozsonyi mellett a győri 
és a komáromi igazságügyi teendőket is el kellett látnia.29 A vezénylő tá
bornok kinevezésével egyidejűleg megbízták Eyrich Ferdinánd udvari és 
tábori hadi titkárt az irodai teendők irányításával, és beosztottak mellé 
két tábori hadi írnokot — Baumeistert és Schőnsteint —, akik közül az 
utóbbi később az utóda lett.30 

A General Commandók szervezete, hivatali tagozódása és teendői nagy
mértékben hasonlítottak az Udvari Haditanácséira, amelynek alá voltak 
rendelve. Három csoportra tagozódtak: a tábori hadi irodára („Feld-Kriegs-
Cantzley"), amely a katonai és a politikai ügyeket látta el; a hadbiztos
ságra — a pénz- és illetményügyek intézésére és ellenőrzésére; végül az 
igazságügyekre volt az úgynevezett iudicium delegatum militare mixtum, 
egy törzshadbíró vezetésével.31 

Az első évtizedek ügykezelése igen kezdetleges volt. A beérkező iratok 
hátlapjának jobb felső sarkában feltüntették a küldő hivatal nevét, az irat 
kiállításának idejét és rövid tartalmát, majd alatta az elintézés módját, 
valamint a kiadás időpontját. A beérkezés keltét általában az első olda
lon tüntették fel. Az iktatás 1771-ig ismeretlen volt. A kimenő és beérkező 
iratokat együttesen irattározták ; az irattári elhelyezés alapját a kronológia 
képezte. Az ügymenetet méggyorsító és azt megbízhatóbbá tevő, valamint 
az iratok ellenőrzését szolgáló segédletek sem készültek. Az 1740—1771 kö
zötti időszak segédkönyvei — protokollumok, elenchusok, indexek — nagy 

^ része nem egyidős az iratokkal, hanem évekkel később állították őket össze. 
Egykorúan csupán a királyi leiratokat és az Udvari Haditanács rendeleteit 
lajstromozták. E lajstromoknak ma az ad különös jelentőséget, hogy ben
nük azoknak a királyi leiratoknak és haditanácsi rendeleteknek is megtalál
ható a rövid tartalmi kivonata, amelyeknek eredetije az elmúlt évszázadok 
során elveszett vagy megsemmisült.32 A lajstromokban való eligazodást a 
hozzájuk készített két mutató biztosítja. 

A magyarországi General Commando működésének első négy évtizedé
ben, egészen Mária Terézia haláláig, az összes beérkező irat számához vi
szonyítva aránylag sok az uralkodó által kiadott és 'aláírásával ellátott le
irat. E gyakorlat a későbbi uralkodók idején egyre ritkábbá vált, majd a 
19. század közepétől teljesen meg is szűnt. A változás a főhadparancsnokság 
jelentőségének változását, szerepének csökkenését is tükrözi, azt a folya
matot, ahogy a hadügyek egykori irányító szervéből fokozatosan a katonai 
közigazgatás bürokratikus szervévé vált. 

Jelentős változás állt be a General Comando ügykezelésében és irattári 

27 HL. GC. P r o t h o c o l l . . . 1740—1742. 5—6. o. Az Udvar i Had i t anács rendele te 1741. j a n u á r 
26-áról és K. László József: i. m. 165. o. 

28 UO. 
29 HL. GC. I n d e x 1740—1755., K betű. 
30 HL. GC. ProtOhOCOll . . . 1740—1742., 1. O. 
31 Inventer . . . . I. k. 166. o. 
32 Pé ldául az 1741. évi l a j s t romkönyvben összesen 140 i r a tnak ta lá lha tó meg a bejegyzése , a 

va lóságban pedig je lenleg c supán 33 da rab van meg . 
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rendszerében 1772-ben. Az 1740-ben még csupán néhány főből álló pozsonyi 
iroda tisztviselőinek létszáma 1773-ra 25 főre nőtt.33 1772-től mind a ki
menő, mind a beérkező iratokat iktatták. Az iktatás departamentumonként 
— ügyosztályonként — történt. Az ügyviteli teendőket három departa
mentum fogta össze és az iratokat — témájuktól függően — e három ügy
osztály egyikébe sorolták be. A gazdasági jellegű ügyeket a departamentum 
in oeconomicis intézte, a közügyeket a departamentum in publicis, az igaz
ságügyeket pedig a departamentum in iustitialihus. E háromhoz társult 
1775-ben negyedikként a iuditium delegatum müitare,u majd 1794-től ötö
dikként a departamentum in annonariis, az ellátási ügyek intézésére. 

Az ügymenet, ügyintézés és iratkezelés szabályozása mellett az irattá
rozás rendszere is megváltozott. Az új szisztéma szerint az iratokat a meg
felelő departamentumon történt iktatás után tárgyi szempontok alapján 
kezdetben 60, majd 1774-től 63 rovatba — rubrikába — sorolták. A rova
tok tárgyi meghatározása a kezdeti bizonytalanságok után 1774-ben sta
billá vált, és egészen 1802-ig — Károly főherceg reformjáig — változatlan 
maradt.35 

Károly főherceg hadseregátszervezési reformjában az ügyvitel ésszerű
sítése is helyet kapott. 1803. december 31-én adta ki a General Comman-
dók ügykezelését szabályozó utasítását36, aminek következtében megválto
zott ügyvitelük és irattári rendszerük. Hivatali tevékenységüket változat
lanul öt departaimentum fogta át, amelyeket valamennyi General Comman-
dónál egységesen P, Q, R, S, és T betűkkel jelöltek. A katonai ügyeket a 
P departamentum (Militär Abteilung), a politikai ügyeket a Q departa
mentum (Politische Abteilung), a gazdasági ügyeket az R departamentum 
(öconomische Abteilung), az ellátási ügyeket az S departamentum (Anno-
narische Abteilung), az igazságügyeket pedig a T departamentum (Justiz 
Abteilung) látta el. Az ügyosztályokba besorolt iratokat ezután departa-
mentumok szerint elenchusba vezették be, ahol minden irat külön számot 
kapott. Az ügyosztályok élén egy-egy referens állott, aki a fontosabb ügyek 
elintézését magának tartotta fenn, a többit pedig — megfelelő utasításokkal 
ellátva — a fogalmazóknak adta át elintézésre. Az irodai tevékenység leg
fontosabb hivatalnoka a titkár volt, aki irányította és ellenőrizte a lajstrom
könyvek vezetőinek, a kiadóhivatalnak és az irattárnak a munkáját. Ugyan
csak ő sorolta be az érkező vagy kimenő iratokat a megfelelő departamen-
tumba, és ő határozta meg a regiszterek címszavait is. Az öt ügyosztály 
számára egy közös irattár volt, és egy közös regisztert írt elő az utasítás. 

Az iratokat deparatamentumok szerint havonként fascikulusokban he
lyezték el, és minden hónapban eggyel kezdődő sorszámmal látták el azo-

33 HL. GC. 1773—38—82., 2015. sz. 
34 1775. ápri l is 25-én rende l te el az Udvar i Had i t anács felál l í tásukat . (HL. GC. 1775—31—1, 

514. sz.) 
Á dep. in iustitialibus hatáskörébe a katonaszemélyek által elkövetett szolgálati vétségek, 

illetőleg bűnügyek kivizsgálása tartozott. Az iuditium delegatum militare (később Landes Mi
litär Gericht) 1800—1870 között önálló országos katonai törvényszékké fejlődött. Hatáskörébe 
katonák polgári perei tartoztak, főként anyagi természetű ügyeik (például: hagyatékok, há
zassági óvadékok, letétek, gyám- és illetékügyek, adósságok, árverések stb.) jogi tisztázása és 
lezárása. 

35 A magyarországi General Commando ügymenetére, ügyintézésére, iratkezelésére és irat
tári rendszerére, valamint az iratokban folytatható kutatás módjára, továbbá az 1802-ig fenn
álló rovatok tárgyára lásd részletesebben: Böhm Jakab: A Magyarországi Főhadparancsnok-
ság iratai ä Hadtörténelmi Levéltárban. Levéltári Szemle, 1969. 3. sz., 545—569. o. 

36. HL. GC. 1803. Miscellanien. •••'•-' 
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kat. Az egy ügyhöz tartozókat kronologikus sorrendben csatolták egymás
hoz és a sorszámot annyi alszámmal törték, ahány irat volt. 

E körültekintő és részletes utasítás kisebb módosításokkal egészen 1852-ig 
megszabta az ügykezelés és az irattározás rendszerét. 

A magyarországi General Comando az uralkodóház és a birodalom érde
keit képviselő es. kir. osztrák szerv volt, amelynek működését és tevé
kenységét —• miként az egész hadügyet — semmilyen mlagyar kormány
szerv, vagy az országgyűlés nem befolyásolhatta irányító vagy ellenőrző 
szerepével. A magyar nemesség az 1715: VIII. törvénycikk megalkotásával 
lemondott arról a jogáról, hogy befolyása legyen a hadügy fejlődésére, és 
az országgyűlés 1867-ig nem is alkotott a hadsereg tárgyában törvényt.37 

Törekedtek ugyan befolyásuk erősítésére, így például 1741-ben, amikor az 
országgyűlés vitáján az a követelés szerepelt, hogy a magyarországi hadi
adót magyar hivatalnokok kezeljék, akik a nádornak és a Helytartótanács
nak vannak alárendelve, továbbá, hogy az Udvari Haditanácsba vonjanak 
be magyarokat is, vagy terjedjen ki a felállításra javasolt magyar titkos 
tanács hatásköre katonai ügyekre is;38 vagy 1790-ben. amikor az ország
gyűlés vegyes bizottsága az előterjesztendő hitlevél XIII. pontjában azt kö
vetelte a megválasztandó II. Lipóttól, hogy a magyar főhadparancsnokság 
született magyarokból és birtokos nemesekből álljon, a nádor legyen az el
nöke, legyen független az Udvari Haditanácstól és egyéb udvari kormány
szervtől.39 E javaslatok azonban különböző okok miatt nem váltak törvé
nyekké. 

A magyarországi főhadparancsnokság 1740-től 1848-ig lényegében válto
zatlan elnevezéssel működött.40 Funkciójában sem történt változás ez idő
szakban, megtartotta eredeti alá- és fölérendeltségi viszonyát is, csupán 
ügyvitele, iratkezelési és irattári rendszere változott meg a kiadott ügyke
zelési és irattározási reformok nyomán. 

Évszázados tevékenységét viszonylag konszolidált bel- és külpolitikai kö-1 

rülmények között tudta kifejteni. Kritikusabb időszakot csupán Mária Te
rézia örökösödési háborúja és a hétéves háború, valamint a napóleoni har
cok jelentettek. Fennállását és létét első ízben az a forradalmi vihar tette 
kétségessé, amely 1848 tavaszán Európán végigsöpörve betört a Habsburg
birodalomba is, megreszkettetve annak korhadt rendszerét. 

Tevékenysége és működése 1848 tavaszán, a Batthyány-kormány 
hivatalba lépéséig 

A március 15-i pesti forradalom, ha meglepetésszerűen is, de nem vá
ratlanul érte Lederer Ignác lovassági tábornokot, a magyarországi főhad
parancsnokság sorrendben 15. vezénylő tábornokát.41 A párizsi februári 

37 Grünívald Béla: A régi Magyaország 1711—1825. H a r m a d i k k iadás . Budapes t , 1910. 193. o. 
38 Alfred Arneth: Maria Theres ias ers te Regie rungs jahre . Wien, 1863—1879. 1—10. k. 1. k. 

283—284. O. 
39 Grünwald Béla: i . m . 208. o . -"•"*'<•*• 
4.0 Csupán az 1773—1794 közötti években címezték General Militär Commando in Hungarn-

nak is. 
41 A németalföldi eredetű családból származó Lederer Ignác 1769-ben született Bécsben. 

1832-től 1848-ig volt a magyarországi főhadparancsnokság vezénylő tábornoka. Szepes várme
gye » . . . jeles érdemeire és tetteire . . . , valamint a magyar nemzet iránti különös vonzal
mára hivatkozva 1839-ben honosítását javasolta az országgyűlésnek (HL. GC. 1839. ein. 628. sz.), 
amit 1840-ben el is nyert. A forradalom kitörésekor a reakció eszközeként gátolni igyekezett 
a magyarországi átalakulást. A május 10-én ellene-tüntetőket katonasággal kergette szét; a 
felelősségre vonás elől Bécsbe menekült. Rövidesen, 1849 szeptemberében meghalt. --*-
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forradalom hírére a bécsi kormány biztonsági intézkedéseket rendelt el a 
katonaság ütőképességének fokozására,42 a bécsi forradalom kitörése után 
pedig számolni lehetett azzal, hogy a forradalom Pesten sem várat már 
magára sokáig. Március 5—6—7-én Budán és Pesten nagy pénzzavar volt43; 
a budai váltóbanknál keletkezett roppant tolongás miatt Ottinger vezér
őrnagy katonaságot vonultatott fel, amit azonban csakhamar vissza is ren
delt, mivel az ingerültséget nem sikerült lecsillapítani. Hatodikán Pesten, 
az Ellenzéki Kör ajtaján „Le Metternichhel, le Apponyival, le cinkosaik
kal" szövegű falragaszt találtak, mely szöveget az ifjúság egy része cso
portokba verődve hangosan hirdetett. 

Este már nagy sokaság tette ugyanazt. Hetedikén reggel a fenti szövegű 
falragasz megjelent az utcák szegletén is. Az összeverődött néptömeg fel-
alá vonulva ismételgette, megtoldva „le a katonasággal" jelszóval.4'1 Már
cius 14-én reggel újabb — az ifjúság által megszerkesztett és 12 pontba 
foglalt követeléseket tartalmazó — falragaszok váltak láthatóvá a város 
főbb helyein, amelyeket mindenütt nagy sokadalom vett körül.45 A már
cius 13-i bécsi forradalom kitöréséről feltehetően Burits vezérőrnagynak, 
vagy Müllner ezredesnek, a toscanai 4. dragonyosezred parancsnokának 
március 14-i jelentéséből szerzett Lederer először hivatalosan tudomást. 
Jelentésükhöz csatoltan mindketten megküldték másolatban Albrecht fő
herceg hozzájuk intézett utasítását, aki a bécsi forradalom megfékezésére 
jelentős katonai erők összevonását tartotta szükségesnek. E célból elrendel
te, hogy a soproni hadosztálytól a toscanai nagyhercegről elnevezett drago
nyosezredét — a Pozsonyban állomásozó osztályt kivéve — gyorsmenetben 
indítsák Bécsbe, és hogy a Károly főherceg nevét viselő ulánusezred 3 osz
tályát helyezzék készültségbe az előbbi ezred követésére.40 

A március 15-i forradalom hírére Lederer délután 2 órakor adta ki biz
tonsági intézkedését, melyben elrendelte a kaszárnyák, a lőszer- és fegy
vertárak, valamint a híd jelentős katonai megerősítését esetleges támadás 
visszaverésére, a helyőrség fennmaradó részét pedig készültségbe helyez
tette, hogy bármely pillanatban fegyvert foghasson. A fegyverhasználatot 
azonban csak végső esetben, a csapatok tényleges megtámadása esetére 
engedélyezte.47 A pesti forradalom első napjairól készített, az Udvari Ha
ditanácsnak felterjesztett titkos jelentései nem terjedtek ki a helyzet elem
zésére, csupán tényként közölte a forradalom kitörését, Táncsics szabadon 

42 Vö. : Nyári Albert: A m a g y a r for radalom napja i . Pest , 1848. Idézi : Spira György: A ma
gyar í o r r ada lom 1848—49-ben. Budapes t , 1959. 83. o. 

43 A pénzzavar — az ezüst vál tópénz h i ánya — a további he t ek során is nehézséget o k o 
zott. 

44 HL. GC. 1848. ein. 68/p. 
45 Kléh István: A pest i for rada lom tör ténete 1848-ban. Pest , 1848. 21. o. 
46 HL. GC. 1848. ein. 100/p. Albrech t főherceg rende le tének az a lsó-auszt r ia i GC. elnöksége 

által megkü ldö t t máso la ta 14-én reggel 7 ó r a k o r érkezet t futár ú t ján Sop ronba ; Buri ts je len
tését 16-án ve t temezte a főhadparancsnokság . Az Udvar i Hadi tanács ugyané t á rgyban Lede-
re rhez intézet t márc ius 14-i ein. 661/g számú utas í tása , va lamint Müllner ezredes je lentése 
Budá ra é rkezésének időpont ja nincs fe l tüntetve az i ra tokon. Bur i t s vezérőrnagy márc ius 
16-án je lente t te Kőszegről , hogy a Windisch-Grätz herceg ál tal k iadot t 2/0 P . számú márc ius 
15-d rendele t é r te lmében a Káro ly u lánusezred S á r v á r á n és Rohoncon á l lomásozó 2 százada 
18-án Sopronban egyesül , ma jd ha ladék né lkü l Bécsbe vonu l ; a más ik két század követ i . 
(HL. GC. 1848. ein. 103/p.) A ha t század ápri l is közepén vonul t be Győrbe és csat lakozot t Nu
gent t a r t a lékhad tes téhez , ame lynek Velence visszafoglalása volt a fe ladata . (Erich Freiherr 
Riedi v. Riedenau: Geschichte des k. u. k. Uhlanen-Regimentes Erzherzog Carl Nr. 3. Wien, 
1901. 137—138. o.) 

47 HL. GC. 1848. ein. 79/p. Az utas í tás t a pes t i hadosz tá lyparanesnokság , a pesti vá rospa 
rancsnokság , a t üzé rdandár pa rancsnoksága , a buda i hadosz tá lyparancsnokság és a buda i vá
ro spa rancsnokság kap t a . 
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bocsátását, a városi tanács fegyverigényét a polgárőrség számára és a rend
zavarás megelőzésére hozott különböző katonai óvintézkedések megtételét.48 

Az új helyzet megítélésében és az új helyzethez való alkalmazkodásban 
egyelőre a várakozás álláspontjára helyezkedett. Legfőbb törekvése az volt, 
hogy — megfelelő őrség biztosításával — megvédje a különböző kincstári 
értékeket és katonai objektumokat, nehogy fegyver jusson a lakosság ke
zébe,49 továbbá, hogy a katonaság ne kerüljön közvetlen összeütközésbe a 
néppel. A rend fenntartása érdekében szükségesnek tartotta az általa lo
jálisnak minősített pesti polgárőrség ellátását némi fegyverrel, annál is in
kább; mivel ez át akarta venni az éjszakai őrszolgálatot, ami lényeges köny-
nyítést jelentett a csapatok számára és így lehetővé vált, hogy jelentős ere
jű egységet biztosítson a Váci út közelében levő lőszerraktár őrizetére. Szá
molva azonban a forradalmi események intenzitásának fokozódásával, a 
f egy ver osztást túl veszélyesnek tartotta ahhoz, semhogy 150—200 fegyver
nél többet adjon át felsőbb felhatalmazás nélkül.50 

"''.' A fegyverek kiadását azonban egyre inkább sürgették, amihez — a la
kosság izgatottságának a lecsillapítására hivatkozva — csakhamar újabb, 
máskeletü kívánságok és követelések is párosultak. Ilyenek voltak például 
ä nemzeti színek és a címer használata a katonai épületeken, vagy a nem
zetőrség és a katonaság közös őrségadásának követelése a különböző kato
nái és kincstári épületek előtt. 

A nyugtalanító fővárosi eseményekkel csaknem egyidőben majdnem min
den jelentősebb városból a pestihez hasonló, aggasztó híreket jelentettek a 
hadosztály-, a dandár-, az ezred- és. állomásparancsnokságok is, amelyek 
növelték Lederer gondjait. Az első riasztó hírről a nagyváradi hadosztály
parancsnok, Gauser vezérőrnagy adott számot március 14-i keltezésű jelen
tésében.51 A rend és nyugalom fenntartása érdekében helyenként adtak át 
fegyvereket — néhol már modern, csapantyús puskákat is — a megalakult 
polgár-, illetőleg nemzetőrség számára,52 és az egyéb követelések megtaga
dását sem tartották célszerűnek. Debrecenben például — a fővárost követve 
— a só- és harmincadhivatalnál felállítói katonaság mellé nemzetőröket ál
lítottak őrségbe, a hadipénztárhoz pedig egy polgári ellenőrt kívántak ki-

48 HL. GC. 1848. ein. 8l/p, 82,'p, 85/p. L e d e r e r n e k az Udvar i Hadi tanácshoz , illetőleg a bécsi 
hadügymin i sz té r iumhoz intézet t fontosabb jelentései t függelékben közöljük. (82/p. Függelék 1, 
85/p. Függelék 2) 

49 Március 18-án el rendel te , hogy a fegyver tá ra t további intézkedésig a Ceccopieri gyalog
ezred egy osztálya é j je l -nappal őrizze. Az ezred más ik négy_százada azonnal a v á r b a t a r t o 
zot t ' vonulni , ha Pes t rő l nép tömeg közeledett . Közülük h á r o m n a k az udva ron levő fegyver
t á r a t kellett biztosí tania, egynek pedig a GC. épüle te előtt kel let t felállnia. U g y a n c s a k azon
nal Budá ra kellett mennie néptömeg köze led té re a Pes ten levő lovasőrségnek, a m e l y n e k fel
állítási helye a buda i Szent György té ren volt. (HL. GC. 1848 ein. 84/p.) Spanoghe a l tábor
nagy, pesti hadosz t á lypa rancsnok márc ius 20-án je lente t te Ledere rnek , hogy zava rgások ese
té re milyen biztonsági in tézkedéseke t t a r t a lmazó u tas í tás t adot t k i Moga vezé rő rnagy dán-
d á r p a r a n c s n o k n a k . Az u tas í tás elrendelte , hogy a he lyőrség legénységét személyenkén t 60 
éles töl ténnyel kell e l lá tn i ; fel kell á l l í tani a r ö k k a n t h á z b a n levő 6 ágyú t és el látni lőszer
re , va lamin t személyzet tel . In tézkedet t továbbá a r r a is, hogy viszály esetén mi lyen csapa tok 
menjenek a rokkan tházba , a Neugebäudéba és a tüzérszertárba,* va lamin t a r ra , hogyan biz
tos í t sák a különböző k a s z á r n y á k a t . (HL. GC. 1848. ein. 87/p.)' \ L '-•* 

50 HL. GC. 1848. ein. 88/p. (Függelék 3) 
51 HL. GC. 1848. ein. 86/p. 
A je lentéséhez mel lékel te a Bihar megyei adminisz t rá tor , Tisza Lajos által megküldöt t , 

márc ius 14-i átiratához, csatolt , fel tehetően népi eredetű , következő szövegű falragaszt, ; a m e 
lyet á város több pont ján függesztet ték k i : „Le Tiszával le Apohyiva l Vége a hunczo tok 
Ura lkodásának Éljen a Szabad A lko tmány a Népképvise le t Felelős Minis te r ium." 

52 Nagyvá radon 300 d a r a b c sappan tyús fegyver t (HL. GC. 1848. ein. 191/p), Győrö t t pedig 
733 da rab c sappan tyús p u s k á t (HL. G C 1848. ein. 176/p, [Függelék 9], 205/p) ad t ak át ä m á r 
ciusi n a p o k b a n ; a pozsonyi és a kassa i h a d o s z t á l y p a r a n c s n o k o k — L a m b e r g és Bechtöld — 
meg tagad ták fegyverek á tadásá t . (HL. GC 1848. ein. 104/p és 177/p.) 
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rendelni annak megakadályozására, hogy jelentősebb pénzösszeget vihesse
nek ki az ország területéről.53 Győrött a császári zászlókat kívánták a pos
ta- és harmincadhivatal épületéről eltávolítani, Bakonyi alezredes figyel
meztetésére azonban, hogy ez a katonasággal való összeütközést eredménye
zi, egyelőre elálltak szándékuktól.54 Székesfehérvárott a kincstári épületek 
kapuit és az őrházakat szándékoztak a magyar nemzeti színekkel bemá
zolni.55 Első utasításait Lederer március 19-én bocsátotta ki valamennyi 
hadosztály- és várparancsnoknak, amelyek — az Udvari Haditanácstól ka
pott instrukciók hiányában — csak általánosságban fogalmazták meg az új 
helyzettel kapcsolatban kialakítandó magatartást. Arra hívta fel a parancs
nokok figyelmét, hogy legyenek okosak és körültekintőek, rendelkezzenek 
megfelelő önuralommal. Fő célja az volt, hogy a tisztikar és a katonaság 
érintetlen maradjon a változás szellemétől, hogy ne nyilvánítsanak véle
ményt a kialakult politikai helyzetről, hogy a fegyveres erő őrizkedjék a 
pártviszályokba való oktalan beavatkozástól, óvakodjék a meggondolatlan
ságtól és őrizze meg méltóságát. Rendzavarás esetén a katonaság — lehe
tőleg semleges álláspontra helyezkedve — kísérje figyelemmel az esemé
nyeket, legfeljebb figyelmeztetően és tiltakozóan lépjen közbe. Fegyver 
használatát csak abban az esetben engedélyezte, ha a csapatot támadás éri 
és meg kell menteni a katonai becsületet.56 

A márciusi forradalom és a forradalom hatására szentesített 1848-as tör
vények rést ütöttek a feudalizmus egyik bástyája, a hadsereg évszázadok 
alatt kialakult és megszilárdult hierarchikus felépítésén is. Bár az 1848: 
III. te. 6. paragrafusa a katonaság kérdésében a független magyar minisz
térium számára rendkívül csekély hatáskört biztosított, pusztán annyit, 
amennyit korábban a Helytartótanács gyakorolt és a legfelsőbb hadúr válto
zatlanul az uralkodó maradt, a paragrafusnak abból a megfogalmazásából 
azonban, mely szerint a „ . . . katonai, és általában minden honvédelmi tár
gyakban ő Felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar 
ministerium által fogja gyakorolni",57 és a törvénycikket szentesítő már
cius 31-i királyi leiratból nyilván következett, hogy a hadsereget addig irá
nyító és ellenőrző központi szervnek, az Udvari Haditanácsnak a helyébe a 
magyarországi katonaság és az uralkodó közé a jóváhagyott magyar minisz
térium ékelődik. A rend biztosítására intézkedési hatáskörrel felruházott 
és a fővárosba küldött miniszterek, részben a ténylegesen kialakult erővi
szonyok lehetőségeként, részben pedig a körülmények kényszerítő hatására 
tevékenységükben — tudatosan, vagy anélkül —, már a hadügyi önállóság 
elismerését és a felelős minisztérium királyi jóváhagyását megelőzően ér
vényesíteni kívánták az idézett törvénycikk megfogalmazta jogot. Száznyolc 
éves fennállása óta első ízben fordult elő, hogy a magyarországi főhadpa-
rancsnokság — az uralkodó, vagy az Udvari Haditanács által kiadott köz
vetlen utasítások eddigi gyakorlatától eltérően — nemcsak tőlük, hanem 
magyar nyelven, egy új magyar hatóságtól, a minisztériumot helyettesítő 
Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmánytól is kapott utasításokat. 

53 HL. GC. 1848. ein. 231/p. Ledere r a közös őrséget jóváhagyólag t udomásu l vet te , a n n a k a 
követe lésnek azonban , hogy egy polgár i személynek be tek in tése legyen a had ipénz tá r ügyei 
be, ka tegor ikus v isszautas í tásá t rendel te el. 

54 HL. GC. 1848. ein. 95/p. 
55 HL. GC. 1848. ein. 107/p. 
56 HL. GC. 1848. ein. 93/p. 
57 Magyar Tö rvény tá r . 1836—1868. évi tö rvényc ikkek . Budapes t , 1896. 219. o. 
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Ai közrend fenntartására szervezett és Pestre küldött Ideiglenes Bizottmány 
képviselői március 27-én jártak Ledéreméi, felmutatva Batthyány Lajos 
felhatalmazását hivataluk ellátásához.58 Lederer azonban, mivel sem a mi
niszterek kinevezéséről értesítést,59 sem arra vonatkozó utasítást nem ka
pott, hogy vezénylő tábornokként milyen álláspontot alakítson ki velük 
szemben,60 csupán arra tett Ígéretet, hogy a rend és a törvényesség fenn
tartására irányuló erőfeszítéseiket támogatja,61 és maga is mindent meg
tesz a katonaság és a lakosság közötti összeütközés elkerülésére. A főhad-
parancsnok és a megközelítően egy hónapig működő Ideiglenes Bizottmány 
együttműködése és egymás közötti viszonya távolról sem volt oly barátsá
gos és harmonikus, miként azt Meszlényi Antal tanulmányában beállítja.62 

A közrend fenntartásában, ha ellenkező előjellel is, mindkét fél egyaránt 
érdekelve volt, ez lehetővé tette az ideiglenes együttműködést. Míg azon
ban a közcsend biztosítása az Ideiglenes Bizottmány számára az új rend, 
az alkotmány által szentesített átalakulás zavartalan kibontakozásának egyik 
fontos előfeltételét jelentette, addig Lederer számára a háttérben maradás
nak, a katonaság és a lakosság közötti nyílt összecsapás elkerülésének és a 
régi, megdöntött rendszerhez való visszatérésnek a lehetőségét. A közös 
törekvés ellentétes érdekű megközelítése az együttműködést ideiglenessé és 
viszonylagossá tette, a nézeteltéréseket és az összeütközéseket viszont tör
vényszerűvé. E veszéllyel mindkét fél számolt. A Közcsendi Bizottmány 
nem bízott a katonaság „ . . . csendes magaviseletében..." és a város meg
támadásától tartott,63 Lederer pedig az Udvari Haditanácsnak küldött hely
zetelemzését, a várható eseményekkel szembeni aggályait és gondjait tar
talmazó jelentésében annak a szkeptikus véleményének adott hangot, hogy 
„ . . . hasonló passzív magatartást, mint amilyet a es. kir. csapatoknak eddig 
szerencséjük volt tanúsítani, nem lesz módjuk a jövőben is fenntartani."64 

Az Ideiglenes Bizottmány Ledererhez, illetőleg a főhadparancsnoksághoz 
intézett átiratainak hangnemét roppant határozottság és öntudatosság jelle
mezte és egy percig sem hagytak kétséget afelől, hogy az Ideiglenes Bizott
mány a főhadparancsnokságot végrehajtó szervének tekinti, amely minden 
tőle származó utasítást tartozik teljesíteni, ugyanakkor semmilyen jelentős 
intézkedést nem hozhat tudta és jóváhagyása nélkül. Lederer — bár mind
végig nem kapott határozott és egyértelmű utasítást arra, milyen hivatali 
viszonyt alakítson ki az Ideiglenes Bizottmánnyal — részben a helyzet tisz
tázatlansága és a rendelkezésre álló csekély katonai erő miatt,65 részben pe
dig abból a meggondolásból, hogy részengedmények adásával megmenthető 

58 HL. CG. 1848. ein. 141/p. (Függelék 5) ,--;.. , 
59 I s tván nádo r csak m á r c i u s 29-én ér tes í te t te Ledéré r t a r ró l , hogy B a t t h y á n y fe lha ta lmaz ta 

Klauzál t és Szemerét a pest i köz rend f enn ta r t á sá ra . (HL. GC. 1848. ein. 169/p.) 
60 Márc ius 27-én ké r t a r r a vonatkozó u tas í t ás t az Udvar i Hadi tanács tó l , hogy mi lyen á l lás 

ponto t a lakí tson ki az Ideiglenes Bizo t tmányt képviselő Szemerével , Klauzál la l és Pu l szkyva l 
szemben. (HL. GC. 1848. ein. 141/p.) 

61 HL. GC. 1848. ein. 141/p; Pulszky Ferenc: É le tem és k o r o m . Budapes t , 1880—1882. I—IV. 
II. k. 63. o. 

62 Meszlényi Antal: A minisz ter i országos ideiglenes b izo t tmány m ű k ö d é s e 1848. március-
2S-tól ápr i l is 20-ig. Századok, 1924. 722. o. 

63 Pulszky Ferenc i. m. I I . k. 61. o. 
64 HL. GC. 1848. ein. 141/p. 
65 B u d á n és Pes ten 7600 fő és 260 ló állott Ledere r rende lkezésére , amiből 3 századnak Dal

mác iába kellet t vonulnia . A be tegeknek és a nap i szolgálatot e l l á tóknak a levonása u t á n a 
k ivonuló lé tszámot 6—7000 e m b e r r e becsül te . (HL. GC. 1848. ein. 141/p. Ledere r je lentése az 
Udvar i Hadi tanácsnak . ) 
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az egész, ameddig lehetett, tartózkodott attól, hogy nyíltan ellentmondjon az 
Ideiglenes Bizottmány rendelkezéseinek. Míg kifelé igyekezett lojalitást mu
tatni és együttműködési szándékának adott hangot, addig a valóságban — 
miként ez az Udvari Haditanácshoz intézett jelentéseiből kiderül — egyre 
nagyobb ellenszenvvel és egyre több fenntartással figyelte a körülmények 
alakulását, az Ideiglenes Bizottmány határozottsága következtében csökkent 
hatásköre miatt pedig egyre tarthatatlanabbnak minősítette saját helyzetét. 
Az Udvari Haditanácstól hasztalan kért magatartási utasításokat t66 e főható
ság a jelentősebb kérdéseket az uralkodó elé terjesztette döntés céljából, 
egyéb ügyekben pedig azzal tért ki a körülhatárolt utasítások adása elől, 
hogy a körülmények pillanatonkénti változása ilyenek megfogalmazását nem 
teszi lehetővé. Csupán attól óvta a vezénylő tábornokot, hogy a katonaság 
konfliktusba keveredjék a lakossággal, egyébként jóváhagyta eddigi tevé
kenységét, helyeselve a rend és törvényesség fenntartása érdekében han
goztatott együttműködési szándékát és annak a meggyőződésének adott ki
fejezést, hogy a rendkívüli helyzetben Lederer minden bizonnyal úgy cselek
szik, ahogy azt a szükség megköveteli és a körülmények megengedik. Ha 
pedig az eszközei elégtelenek, kellő mérlegelés után adja fel azt, amit nem 
lehet tartani.67 

A főhadparancsnokság és a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány 
közötti első összeütközésre a nemzetőrség felfegyverzésére vonatkozó fegy
verkiadás iránti kérelmek, illetőleg ezek megtagadása szolgáltatta az okot. 
E vonatkozásban az első bonyodalmak már az Ideiglenes Bizottmány te
vékenysége előtt jelentkeztek. Az egyelőre 1500 főre tervezett nemzetőrség 
felfegyverzésére a Közbátorsági Választmány küldöttsége 1500 fegyver ki
adását kérte Lederertől, aki azonban azzal utasította el a kérést, hogy telje
sítéséhez nem rendelkezik elegendő fegyverrel és csupán 200 darab átadásá
hoz járult hozzá.08 Ténylegesen azonban 500 fegyver átadására került sor 
16-án, mivel Almásy Móric királyi biztos személyesen támogatta a kérel
met.69 Március 17-én és 18-án Almásy Móric és Zichy Ferenc, a pesti vá
sárra érkező parasztság esetleges rendbontására hivatkozva, a Helytartóta
nács felelősségére újabb 10Ö0 darab fegyvert kért a pesti nemzetőrség 
további felfegyverzésére,70 a budai magisztrátus számára pedig 200 f Un
tát.71 Lederer — feltehetően félve a pesti vásáron esetleg bekövetkező rend
bontástól és megnyugodva a Helytartótanács felelősségvállalásától — teljesí
tette az újabb kérést; március 20-ig összesen 1500 darab kovás gyújtású 
puskát adott át. A további igényeket azonban — bár Almásy Móric és 
Zichy Ferenc személyesen jelentek meg nála és kérték még 1500 fegyver 
átadását, hivatkozva arra, hogy Pesten óráról órára fokozódik az ingerült
ség és jelentős nyugtalanság kitörésétől lehet t a r t a n i — ismét a csekély 

66 Március 27—28-án kér te a ké t ha tóság között i v iszony t isztázását a 141/p, 142/p és 147/p 
számú je lentéseiben. 

67 HL. GC. 1848. ein. 168/p. Az Udva r i Hadi tanács m á r c i u s 29-i a d P räs , 898—899 et 906/C. K. 
.számú, leirata . 

68 Lederer még az á tadás nap ján , 16-ári déli 12 ó rakor je lentet te az e semény t az Udvar i Ha
d i t anácsnak , u tó lagosan ké rve engedély t a 200 fegyver á tadásához és u t a lva a r ra , is, hogy 
fegyverek további á t adásába — felsőbb engedély né lkül — nem kíván bocsátkozni . (HL. GC. 
1848. ein. 82/p.) 

69 HL. G C 1848. ein. 83/p. Az 500 d a r a b rég imódi fegyvert az 5. tüzérezred adta á t a m a 
g i sz t rá tusnak , és he lyet te u g y a n a n n y i c sappan tyús p u s k á t vételezett a fegyver tárból . 

70 HL. GC. ein. 81,'p., 83/p., 91/p. — * .. - , 
71 HL. GC. ein. 96/p. (Függelék 4) . 
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fegyverkészletet okként felhozva, elutasította. Általános államérdek miatt 
azonban maga sem akarta, hogy esetleges felkelésre kerüljön sor, illetőleg 
ennek megakadályozásához ne rendelkezzék a nemzetőrség elegendő fegy
verrel, ezért Bécsbe küldte Balogh lovassági kapitányt, többek között annale 
tisztázására, hogy a fegyvertárban tárolt csappantyús puskákból kiszolgál
tathat-e még a nemzetőrségnek 1500 darabot.72 E jelentésében a megoldás 
eszközeként célzást tett arra a lehetőségre, hogy az Udvari Haditanácsnak 
módjában állana a fenti mennyiségű öreg, kovás gyújtású puskát a bécsi 
készletekből gőzhajón Budára szállítani.73 Az Udvari Haditanács március 
22-én kelt 765/C. K. számú leiratában arról értesítette Ledérért, hogy az 
1500 fegyvernek Bécsből Budára küldését legfelsőbb döntés céljából az ural
kodó elé terjesztette és remélhető, hogy már 23-án gőzhajón Budára tudja 
küldeni a kért mennyiséget.74 A további fegyverigénylések leszerelésére a 
futár Bécsbe küldésének napján, 20-án, Lederer István nádor közreműködé
sét kérte, aki utasította is Pest és Buda polgármestereit, hogy ne igényel
jenek további fegyvereket a vezénylő tábornoktól.75 Ugyanakkor azonban 
azt is tudtára hozta Lederernek, hogy a fegyverátadás a nemzetőrség szá
mára nem ellentétes az uralkodó szándékával, ha megfelelő készlet áll ren
delkezésre; ha pedig nem, akkor csekély, a főhadparancsnok által megha
tározott mennyiség adható át.76 E megfogalmazás Lederer elutasító állás
pontját erősítette meg, hiszen teljesen tetszése szerint állapíthatta meg, hogy 
a fegyverkészlet elegendő-e vagy sem. Az Udvari Haditanácshoz küldött 
ein. 96/p számú jelentése alapján feltehető, hogy a kovás gyújtású puskák
ból átadott 1500 darabon felül nem volt további készlet a fegyvertárban, 
modern csappantyús puskákat pedig nem akart átadni, amit rövidesen az 
Udvari Haditanács is megtiltott, illetőleg már Lederer fenti jelentésére 
adott március 22-i 765/C. K. számú válaszában arra utasította a vezénylő 
tábornokot, hogy ha a kényszerű körülmények hatására időközben mégis át 
kellett engednie a nemzetőrségnek a kért 1500 csappantyús puskát, akkor 
a Bécsből küldött kovás gyújtású puskák cseréje révén szerezze vissza azo
kat.77 Ledererrel egyidőben Almásy Móric és Zichy Ferenc is a nádorhoz 
fordult a pesti mozgalmakkal kapcsolatos sürgős magatartási rendszabályo
kért, valamint a nemzetőrség számára kiadandó további fegyverek ügyé
ben. A futár Szőgyény alkancellárhoz intézett levelet hozott magával, 
amelyben Lajos főherceg engedélyezte, hogy további, nem túlzottan nagy 
mennyiségű fegyvert át lehet adni a pesti nemzetőrség számára, abban az 
esetben pedig, ha Budán nincs már tartalék, Ígéretet tett szállításra.78 Almá
sy a fentiekre hivatkozva — az „ . . . erőszakos kihágások megelőzésére . . ." 

72 Uo. : 
73 UO. 
74 HL. GC. 1848. ein. 126/p. 
75 HL. GC. 1848. ein. 130/p. I s tván nádor márc ius 21-i le i ra ta Ledererhez . Ledere r márc ius 

20-án kelt, I s tván nádorhoz intézet t levelét közli Andics Erzsébet A nagybi r tokos a r i sz tokrá 
cia e l lenforradalmi szerepe 1848—49-ben c ímű o k m á n y t á r b a n . Budapes t , 1952. II . k, 30—31. o. 

76 Uo. Ferdinánd állásfoglalását a nemzetőrségnek átadandó fegyverek ügyében március 
29-én közölte az Udvari Haditanács Ledererrel. Az elhatározás szerint a nemzetőrség azzal 
a feltétellel kaphat csak fegyvereket, ha találhatók a fegyvertárakban olyanok, amelyeket 
nem a hadsereg fegyverszükségletének a biztosítására tartalékolnak. (HL. GC. 1848. ein. 
188/p.) 

77 HL Az 1848/49. évi for rada lom és szabadságha rc i ra ta i (a tovább iakban — 1848/49) : 1/19. 
(A 765/C. K. számú i ra t 1929-ben készül t másola ta az Udvar i Had i t anács i ra t tá rából . A továb 
b iakban — 1928-as, ill. 1929-es másolat .) 

78 HL. GC. 1848. ein. 149/p. Almásy Móric Lede re rnek m á r c i u s 23-án. 
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és egy „ . . . új felkelés megakadályozására . . . " — sürgősen kérte „ . . . je
lentősebb mennyiségű . . . " fegyver átadását.79 

A Bécsből érkezett fegyverek átadása már a Miniszteri Országos Ideig
lenes Bizottmány hivatali ténykedésének idejére esik. Az Ideiglenes Bizott
mány 1. számú átiratát március 27-én intézte Ledererhez, amelyben — el
lentétben Almásy Móric királyi biztossal és Zichy Ferenc helytartótanácsi 
elölülővel — nem kérte, hanem országos megbizatására utalva, magyar 
nyelven arra szólította fel hivatalosan a vezénylő tábornokot, hogy: 

1. adjon át azonnal 1000 darabot a kincstári fegyverekből Rottenbiller 
alpolgármesternek ; 

2. küldjön értesítést arról, hogy mennyi fegyver található még a kincstári 
raktárban, mely a nemzetőrség számára átadható; 

3. intézkedjék, hogy minél több fegyver kerüljön a fővárosba a nemzet
őrség felfegyverzésére.80 

Az átirat hatására a vezénylő tábornok intézkedett, hogy a Bécsből ér
kező fegyverekből szállítsanak 27-én és 28-án 500—500 fegyvert a Neuge-
bäudeba átadás céljából. A 2. pontra azonban, ha udvarias formában is, 
elutasító választ adott, hivatkozva arra, hogy felsőbb engedély nélkül nem 
adhat számot a fegyverkészletről, és szolgálati hűtlenséget bizonyára nem 
kíván tőle az Ideiglenes Bizottmány sem. Korábbi elutasító magatartásával 
ellentétben rendkívül előzékenynek mutatkozott az újabb fegyvermennyi
ség átadása terén. Kérése csupán az volt, hogy ha még jelentősebb számú 
fegyverre van szükség, erről idejében értesítsék, mivel a puskákat Bécsből 
kell igényelnie.81 Felfogása megváltoztatásában közrejátszhatott István ná
dor március 21-i leirata82 és Lajos főherceg engedélye83, valamint az az 
esetleges tévhite, hogy a 28-ig átadott 35008'' fegyveren felül számottevő 
mennyiség igénylésére nem kerül már sor. Ferdinánd március 26-i legfel
sőbb elhatározását pedig — amelyben megtiltotta a főhadparancsnokságok-
nak, hogy fegyvert szolgáltassanak ki a nemzetőrség számára a politikai 
hatóságok kívánsága szerint, ez utóbbiakat pedig arra utasította, hogy ilyen 
irányú kéréseiket esetről-esetre terjesszék az Udvari Haditanács elé — ekkor 
még nem ismerhette, mivel erről csak 27-én tájékoztatták.85 A vezénylő tá
bornok azonban már másnap, március 28-án saját nagylelkűségének csapdá
jába esett, ugyanis az Ideiglenes Bizottmány Székesfehérvár, Pest megye, 
valamint Pest és Buda városok nemzetőrsége számára további 6000 fegy
verre, valamint 20 000 éles és 10 000 vaktöltényre nyújtotta be igényét.86 Le
der er reagálása az Ideiglenes Bizottmány átiratára iskolapéldája a színle
lésnek. Az Ideiglenes Bizottmányt azzal igyekezett leszerelni, hogy számol
va a nemzetőrség további fegyverszükségletével, ebben az ügyben már 
Bécshez fordult, és nem kétli, hogy helyzetábrázolása nyomán az Udvari 

79 uo. 
80 HL. GC. 1848. ein. 143/p. 
81 HL. GC. 1848. ein. 143/p. Lederer átirata a MOIB-nak március 27-én. 
82 HL. GC. 1848. ein. 130/p. 
83 HL. GC. 1848. ein. 149/p. 
84 Vrbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 n y a r á n . Budapest , 1973, 24. o. 
85 HL. GC. 1848. ein. 157/p. Az Udvar i Had i t anács m á r c i u s 27-i l e i r a t ának s záma P r ä s . 

840/C. K. 
86 HL. GC. 1848. ein. 153/p. A MOIB 21. számú, márc ius 28-i ke l tezésű á t i r a t a a f ohadpa -

rancsnoksághoz . Az éles és vak tö l t ények egy részének á t a d á s á r a néhány n a p múlva ke rü l t 
sor, amiko r az u ra lkodó m á r c i u s 17-én adot t szavá t megmás í tó ké t le i rat i smer t té vá l á sako r 
felkeléstől lehete t t t a r tan i . (HL. GC. 1848. ein. 163/p.) (Függelék 8) 

— 260 — 



Haditanács leszállítja a fővárosba a fegyvereket és így rövidesen módjában 
áll e kívánságot teljesíteni. A fegyverek kiszolgáltatásához néhány napi ha
ladékot kért, azzal a hozzáfűzéssel, hogy azt ne tekintsék készsége hiányá
nak.87 István nádortól — kifejtve abbéli aggályait, hogy felingerelt embe
rek kezébe fegyver kerüljön — azt kérte, utasítsa az Ideiglenes Bizottmányt 
arra, hogy álljon el a követelésétől és kímélje meg őt a továbbiakban ha
sonló kívánságoktól, amelyek teljesítése szemben áll a kötelességével.88 Az 
Udvari Haditanácshoz küldött március 28-i jelentése — az iktatószám alap
ján — megállapíthatóan valamivel korábban keletkezett, mint az Ideiglenes 
Bizottmányhoz intézett átirata,89 azonban nincs benne szó fegyvereknek 
Bécsből Pestre szállításáról,90 hanem arról, hogy szükség esetén további 
fegyvereket ad át, ami a nemzetőrség megbízhatatlansága miatt igen veszé
lyes kísérlet ugyan, a nyilvános felkelés megakadályozásának azonban pil
lanatnyilag az egyedüli eszköze.91 Számolva azzal, hogy a kérés teljesíté
sének megtagadása zavargásokra adhat okot, Zichy Ferencnek azzal a 
megjegyzéssel hozta döntését tudomására, hogy az esetleges zavargások le
hetőségére hívja fel az Udvari Kamara és egyéb illetékes hivatal figyel
mét, és arra kérte, hogy a pest-budai hajóhidat az átkelés megakadályozása 
céljából az avizójára nyissák ki.92 

A további fegyverigénylések beszüntetésének elrendelésére vonatkozó ké
rések, és az ezek kapcsán kiadott utasítások nem jártak nagy eredmény
nyel. Leder érnek az Udvari Haditanácshoz intézett újabb, április 1-i jelen
tése szinte vádirat a nádor, a Helytartótanács és az Udvari Kamara elnöke 
ellen. A nádortól — bár ismételten kérte tőle, állítson sorompót a minden
felől érkező követelések elé — március 27-én és 29-én azt a kifejezett uta
sítást kapta, hogy vagy rendeljen ki két század katonaságot a Selmecbá
nyái arany- és ezüstkészlet védelmére, vagy ha nem áll módjában ezt tel
jesíteni, bocsásson legalább 300 fegyvert a kamaragróf rendelkezésére.93 A 
Helytartótanács és az Udvari Kamara elnökei pedig azért ostromolták, hogy 
a budai polgároknak — akiket a pesti mozgalom igen megijesztett — adjon 
át saját védelmükre további fegyvereket.94 

A fegyverkövetelések mellett a középületeken és a kincstári épületeken 
elhelyezett felségjelek megvédése jelentett gondot Lederernek. A márciusi 

87 HL. GC. 1848. ein. 149/p. 
88 UO. 
A nádor márc ius 29-i l e i ra tában azt j avaso l ta Ledere rnek , hogy mind a fegyver- , m ind a 

tö l tényigényt u tas í t sa vissza a r r a h iva tkozva , hogy i lyen je len tős menny i ség n e m áll a ren
delkezésére . Székesfehérvár s zámára viszont t anácsosnak t a r to t t a 500 fegyver és néhány ezer 
tö l tény á tadásá t . (HL. GC. 1848. ein. 170/p.) 

89 A MOIB-nak kü ldö t t á t i ra t k i m e n ő száma 1848. ein, 149/p, az Udvar i H a d i t a n á c s n a k c ím
zett felterjesztésé pedig ein. 147/p. (Függelék 6) Mindkét i ra t ke l te m á r c i u s 28-a. 

90 A meglevő i ra tokból megá l l ap í tha tóan Ledere r csak a m á r c i u s 20-i, ein. 96/p s zámú i ra t 
ban ké r t Bécsből fegyvereket . Az ein. 147/p. számú, márc ius 28-i je lentése fo ly ta tása az előző 
n a p ein. 142/p s zámmal e lküldöt t je lentésnek, ez az i ra t azonban n incs m e g a GC. levél tá rá
ban , az ik ta tókönyv pedig a pest i he lyzet i smer te tésé t adja meg t á rgykén t , fegyverkére lem 
nincs fe l tüntetve. A h a r m a d i k lehetőség az, hogy Ledere r szándékosan félrevezet te az Ideig
lenes Bizot tmányt . 

91 HL. GC. 1848. ein. 147/p. A nemzetőrség számára á tado t t fegyverekkel rész le tesen foglal
koz ik Urbán Aladár A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 n y a r á n c ímű könyvében , a 
t ö rvényha tóságok által országosan igényelt fegyverek számát pedig Meszlényi Antal i smerte t i 
n m á r idézett t a n u l m á n y á b a n . 

92 HL. G C 1848. ein. 156/p. 
93 HL. G C 1848. ein. 176/p. Lederer Se lmecbányá ra 300 rég imódi kovás p u s k á t küldöt t , a 

Székes fehérvár ra vona tkozó nádor i u tas í t á s t pedig úgy teljesítette, hogy Ö00 szurony nélkül i 
ka r abé ly t küldöt t oda a buda i fegyver tárból . (Je lentés ápr i l i s 1-én az udva r i Hadi tanácsnak . ) 

94 Uo. Lederer he ly t adot t a ké ré snek és 300 öreg muské t a , va lamin t 300 ka rabé ly á tadá
sát engedélyezte a buda i fegyverraiktárból. 
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forradalom eredményei hatására örömmámorban úszó fővárosi nép és 
egyéb városok lakossága el akarta távolítani az épületekről a régi rendszert 
jelképező császári-királyi jelvényeket, színeket és feliratokat, amit Lede-
rer az uralkodó, a kormány és a hadsereg elleni merényletnek, a törvé
nyes rend, elleni tüntetésnek tekintett. A császári színek inzultálásáért haj
landó volt a legkeményebb összeütközést is vállalni. Az Almásy Mórichoz 
intézett figyelmeztetés hatására a fővárosi ifjúság elállt ugyan a császári 
sasok erőszakos eltávolításának a gondolatától, azt a követelésüket azonban 
változatlanul fenntartották, hogy a kaszárnyákra tűzzék ki a nemzetiszínű 
zászlót. Az Udvari Haditanácsnak küldött, már említett március 20-i jelen
tésben Lederer az ügyet önmagában jelentéktelennek minősítette, tenden
ciája miatt azonban nem tartotta ajánlatosnak az engedély megadását, ille
tőleg csak abban az esetben, ha azt a „ . .. rossz szellem leszerelésének po
litikai eszközeként hatásosan fel lehet használni."95 Az eseményekkel szem
beni nyílt fellépést még korainak találó udvari reakció a fegyverigénylés
hez hasonlóan e kérés teljesítését sem utasította vissza kategorikusan, állás
pontja kialakításában azonban meglehetősen bizonytalan volt. Március 23-i 
leiratában még arról tájékoztatta az Udvari Haditanács Ledérért, hogy az 
uralkodó nem engedélyezte a nemzetiszínű zászlók kitűzését a kaszárnyák
ra, ha erre azonban mégis sor kerül, a körülményekhez kell igazodni.96 Egy 
nappal később, március 24-én azonban már azt közölte, hogy Ferdinánd 
hozzájárult a nemzetiszínű zászlók kitűzéséhez valamennyi középületen, 
mindenesetre olyan formában, hogy a császári címer elsődlegessége félre
érthetetlenül kitűnjék.97 Lederer azonban nem volt abban a helyzetben, 
hogy e kívánalomnak érvényt szerezzen és biztosítsa, hogy a császári felség
jelek ne szenvedjenek csorbát, vagy ne érje őket sérelem. Egerben például 
levették a császári sast a toborzó-házról ; Szegeden minden kincstári épü
letről eltávolítani szándékozták a császári-királyi jelvényeket, színeket és 
feliratokat; Baján azzal a kívánsággal hozakodtak elő, hogy átfestenék az 
ottani élelmezési raktár kapuit, ajtóit és karfáit, de hasonló jelzésű jelenté
sek érkeztek az ország szinte minden részéből. Ezért Lederer arra kérte az 
Udvari Haditanácsot, hasson oda, hogy a minisztérium és a hatályon kívül 
helyezett országos hatóságok kapjanak legfelsőbb parancsot arra, hogy egy
részt megkíméljék a további fegyverigényléstől, másrészt pedig, hogy a 
„rendbontás" végre korlátok közé szoríttassék, vagy legalább — alternatív le
hetőségként—lássák el őt azokkal az eszközökkel, amelyek megfelelnek a 
követelményeknek.98 

A „rendbontással" szembeni nyílt fellépés mellőzésének legfőbb oka az 
ország területén elszállásolt katonaság csekély ereje volt.99 A fővárosnak az 
egész ország helyzetére kiható jelentőségét felismerve, a vezénylő tábornok 
döntő fontosságúnak minősítette a kormányhatalom fenntartásának bizto
sítása céljából a Pesten és Budán állomásozó katonaság szétforgácsolásának 

95 HL. GC. 1848. ein. 96/p. Lederer je len tése márc ius 20-án az Udvar i Hadi tanácsnak.^ 
96 HL. GC. 1848. ein. 131/p.. Az i ra t n incs meg. 
97 HL. GC. 1848. ein. 134/p. Az irat n incs meg. 
98 HL. GC. 1848. e in . 176/p. 
99 Az országban levő cs. kir . ka tonaság diszlokációjára és ere jére lásd Urbán Aladár: A 

magyaro r szág i .osz t rák hadszervezet és a h a z á n k b a n ál lomásozó ka tonaság 1848 ápr i l isában 
c ímű t anu lmányá t . (Hadtör ténelmi Közlemények , [a t ovább iakban — HK.] 1963. 2. sz., 145— 
169. o.) 
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megakadályozását, és ezzel ütőképességének biztosítását egy esetleges ösz-
szetűzés esetére. Nagyobb gondot jelentett számára az ország más terüle
tein elhelyezett alakulatok elszigeteltsége, ami különösen vonatkozott a kis 
alegységekre szétszakított lovasságra. Nagyobb egységekbe, legalább osztá
lyokba történő összevonásukra vonatkozó javaslat tételétől visszatartotta a 
félelem, hogy ezáltal fokozódhat a bizalmatlanság a kormányhatalom iránt. 
A csapatösszevonások megvalósításához azonkívül a polgári hatóságok hoz
zájárulása is kellett, amit, ha a Helytartótanácstól esetleg sikerült volna is 
elnyerni, még mindig kérdésessé tett, hogy a megyék teljesítik-e a paran
csait.100 A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány hozzájárulása pedig 
kétségesnek látszott. A lovasság összevonásának a célszerűségére és szüksé
gességére az Udvari Haditanács első ízben a március 27-i, ein. 854/C. K. 
számú leiratában hívta fel a vezénylő tábornok figyelmét és jelentést kért 
a megvalósítás módozataira.101 Sajátos módon ugyanazon a napon, már
cius 29-én fejtette ki Lederer elképzelését — a körülményeket figyelembe 
véve — a lovasság összevonásának lehetetlenségéről, és foglalkozott ismé
telten e kérdéssel az Udvari Haditanács a vezénylő tábornok március 27-i, 
ein. 141/p és 142/p, valamint a március 28-i ein. 147/p számú jelentéseire 
adott válaszleiratában. Az ügy végül is Ferdinánd elé került döntés cél
jából, kettős megoldási lehetőségként javasolva a lovasság rajononkénti 
összevonását nagyobb csoportokba Pesten és Budán, Varasdon, valamint 
Kassán, vagy esetleg ezredenként az elhelyezési körletükben.102 Az ellátást 
mindkét esetben a kincstárnak kellett volna biztosítania, ami számottevő 
anyagi terhet jelentett volna, holott a lakosság eladdig sehol sem tagadta 
meg a lovasság számára a természetbeni hozzájárulást.103 Lederer nem tar
totta tanácsosnak, hogy a lovassági alakulatok összevonására vonatkozó 
javaslat tőle származzék, mivel ez a vele — és a katonasággal •— szembeni 
bizalmatlanságnak adott volna tápot. Ehelyett inkább közvetett módon kí
vánta elérni a célt, számítva arra, hogy a földesurak félelme a parasztság
tól katonai asszisztencia kérésére fogja szorítani a törvényhatóságokat. En
nek minél előbbi megvalósulása érdekében arról igyekezett meggyőzni a 
juriszdikciókat, hogy kis létszámú, egymástól elszigetelt alakulatok elhelye
zési körletükben nem képesek sok segítséget nyújtani a fölizgatott tömeg
gel szemben, ellenben egy összevont, kompakt erő, amely gyorsan és meg
lepetésszerűen tud megjelenni minden fenyegetett helyen, hatványozott tá
mogatást nyújthat. Ha viszont a törvényhatóságok közreműködésének hiá
nyában mégsem valósítható meg a lovasság összevonásának fenti módja, 
akkor tervével mindaddig a háttérben szándékozott maradni, amíg az or^ 
szággyűlést fel nem oszlatják és a nádor vissza nem tér.104 Az Udvari Ha
ditanács javaslatára Ferdinánd engedélyezte a lovasság egyesítését oly mó
don, hogy először dandárokba csoportosítsák, úgy választva meg a csopor
tosítás körletét, hogy szükség esetén a vezénylő tábornok által meghatáro-

100 HL. GC. 1848. ein. 141/p. Ledere r je len tése az Udvar i H a d i t a n á c s n a k m á r c i u s 27-én. 
101 HL. GC. 1848. ein. 152/p. Lederernek a lovasság összevonását tartalmazó jelentése, vala

mint az Udvari Haditanácsnak ilyen tárgyú leirata egyformán 27-én keletkezett és a kettő 
időben keresztezte egymást. 

102 HL. GC. 1848. ein. 168/p. Az Udvar i Had i t anács l e i r a t ának k imenő száma : ad P r a s . 
898, 899 et 906/C. K. 

103 HL. GC. 1848. ein. 141/p. 
104 HL. GC. ein. 162/p. J e l en té s az Udvar i Had i t anácsnak m á r c i u s 31-én. -, 
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zott budai és pesti, varasdi, valamint kassai raj ónba összevonhatók legye
nek.105 

Az összevonás első módozatának sikerre vitele céljából a főhadparancs-
n okság felszólította a lovasezredek parancsnokait,106 értessék meg a tör
vényhatóságokkal, hogy ez az ő érdekükben történik, és hassanak oda, hogy 
ezek — felismerve annak előnyét és szükségességét — maguk tegyenek rá 
javaslatot. A feladat végrehajtása közben kellő óvatosságra intett az utasí
tás, nehogy olyan gyanú keletkezzék, mintha az összevonások reakciós cé
lokat szolgálnának.107 

A csapatösszevonást engedélyező királyi leirat hatására, és bízva az ezred
parancsnokok közreműködésének eredményességében, a főhadparancsnokság 
maga is megtette az ügy érdekében a szükséges lépéseket a Miniszteri Or
szágos Ideiglenes Bizottmánynál. Megszerezve a szóbeli hozzájárulást, ápri
lis 4-én már az intézkedés gyakorlati kivitelezésének tisztázása miatt for
dult Lederer az Ideiglenes Bizottmányhoz és kérte, a megyei hatóságok 
kapjanak megfelelő utasítást.108 ö maga, meg sem várva az Ideiglenes Bi
zottmány írásos válaszát, csupán a szóbeli megállapodásra építve, már áp
rilis 4-én felszólította az ezredparancsnokokat, hogy késedelem nélkül kezd
jék meg a tárgyalásokat a megyékkel az összevont csapatok állomáshelyei
nek kijelölése céljából, majd a közös megállapodás után azonnal rendeljék el 
a koncentrálást.109 A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány írásban is 
egyetértett a lovasságnak osztályonkénti és századonkénti újabb elhelyezé
sére tett javaslattal és hozzájárult annak megvalósításához,110 ennek ellenére 
Lederer a Helytartótanács közreműködését is kérte a törvényhatóságok meg
győzésében.111 A koncenrtrálás tényleges megvalósítására azonban csak ké
sőbb, a Batthyány-kormány hivatalba lépése után került sor.112 Lederer 
még április 3-án is arról panaszkodott Batthyányhoz intézett levelében, hogy 
a megyei hatóságok a javaslat ellen vannak és ezzel megbénítják a személy
es vagyonbiztonság egyedül hatásos eszközének érvényesülését.11-' 

Áprilisban tovább növekedett azoknak az érintkezési területeknek a szá
ma az Ideiglenes Bizottmány és a főhadparancsnokság között, amelyek a 
súrlódási lehetőségeket is szaporították. 

A kevésbé jelentős ügyeket — például a es. kir. tisztek redelkezésre bo
csátását a nemzetőrség kiképzésére; a vasútnál dolgozó szabadságolt kato
nák behívás alóli felmentését — vagy sikerült mindkét hatóság megelége
désére rendezni, vagy, ha nem rendeződtek is, jellegükből fakadóan nem 
váltak nézeteltérések forrásaivá. Az Eszéknek szánt lőpor lefoglalása, ille
tőleg az Ideiglenes Bizottmánynak az eset kapcsán támasztott követelése, 
hogy a nemzetőrség és a katonaság közösen őrizze a lőszeraktárt és a ka-

105 HL. GC. 1848. ein. 188/p. 
106 A pa rancso t Bal theser , Fe jé rváry , Gut jahr , Sedelmayer , Fa lkenhayn , Lederer , Kiene es 

Kolowrat ezredesek kap ták . 
107 HL. GC. 1848. ein. 177/p. Ledere r u tas í tása az előbb eml í te t teknek ápri l is l -én. 
108 Uo. : A vezénylő t ábo rnok ekkor m á r nagyobb nyomatéko t tudot t adni az összevonás 

szükségességének azzal, hogy az ország n é h á n y réázén a tö rvényha tóságok felléptek azzal az 
igénnyel, hogy a ka tona i pa rancsnokságok nyú j t s anak ka rha t a lmi segítséget . 
109 Uo. 
110 HL. GC. 1848. ein. 229/p. 
111 HL. GC. 1848. ein. 177/p. 
112 Vö. : Urbán Aladár: A magyaro r szág i osz t rák hadszervezet és a h a z á n k b a n á l lomásozó 

ka tonaság 1848 ápr i l i sában. (HK. 1963. 2. sz. 157. o.) 
113 HL. 1848/49.: 1/59. sz. 
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szárnyakat, illetőleg aiegyvertár megvizsgálására vonatkozó igénye, továbbá 
az a jogos kívánsága, hogy előzetes tudta nélkül ne foganatosítsanak csa
patáthelyezéseket és. katonaszállítást az ország határain túlra, azonban igen 
kiélezte a helyzetet. A kérdéseknek az Ideiglenes Bizottmány számára ked
vező megoldásában igen nagy szolgálatot tett a pesti nép, amely figyelem
mel kísérte a katonaság tevékenységét, s élénken reagált minden, általa tör
vénytelennek tartott jelenségre. A Bizottmány éppen arra hivatkozva tudta 
Ledérért meghátrálásra kényszeríteni, hogy utalt a nép várható ingerült
ségére, ha nem enged a követeléseknek. 

A nemzetőrség eredményes felhasználásának egyik feltétele a fegyver
rel való ellátottság mellett a fegyverhasználat elsajátítása volt. Kézenfek
vőnek látszott, hogy a nemzetőrség fegyverkiképzését magyar származású, 
magyarul tudó nyugdíjas vagy hivatásos állományú es. kir. tisztek irányít
sák, amit Almásy Móric királyi biztos március 25-én kért Lederertől. A 
főhadparancsnokság elnöksége március 26-án hozzájárult ahhoz, hogy nyug
díjazott, vagy tiszti rendfokozattal kvietált tisztek — amennyiben vállalják 
— részt vegyenek az újonnan alakult nemzetőrség f egy ver kiképzésében. 
Ilyen szellemben utasította a toborzó- és várparancsnokokat is, azzal a meg
hagyással, hogy értesítsék erről a nyilvántartásukba tartozó érintett tiszte
ket.114 Április 7-én a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány újólag fel
kérte a vezénylő tábornokot annak elrendelésére, hogy bocsássanak a tör
vényhatóságok rendelkezésére a megalakult nemzetőrség kiképzéséhez arra 
alkalmas katonákat.115 Április 10-én Száz János gránátos kapitányt és 
Sztankó Soma alhadnagyot a Tursky-, Egyed és Konkoly tiszteket pedig 
a Gyulai-gyalogezredből kérte az Ideiglenes Bizottmány a nemzetőrség ki
képzéséhez, amihez a vezénylő tábornok hozzá is járult, azzal a kikötéssel, 
hogy a nevezett tisztek szolgálatmentes óráikban vehetnek részt a nemzet
őrség kiképzésében.116 Hivatásos állományú tisztnek a nemzetőrséghez való 
átvezénylésére csak később, a Batthyány-kormány hivatalba lépése után 
került sor. Korponay János cs. kir. főhadnagy részvételének engedélyezé
sét a nemzetőrség kiképzésében Kiss Károly nyugalmazott kapitánnyal 
egyetemben már március 19-én vagy 20-án kérte a Rendre Ügyelő Választ
mány,117 Korponay nemzetőrségi kiképzési tevékenységéhez azonban a 
főhadparancsnokság — éppen tényleges tiszt volta miatt — nem járult hoz
zá.118 Nem volt foganatja a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány áp
rilis 11-i e tárgyú iratának sem.119 A nemzetőrség felállításával és szervezé
sével megbízott Batthyány Lajos miniszterelnök április 16-án hivatalosan 
felszólította a vezénylő tábornokot, hogy Korponay János főhadnagyot „osz
tályozza" hozzá.120 Az óhajnak Lederer „örömmel" tett ugyan eleget, ám 
csak ideiglenesen bocsátotta a főhadnagyot Batthyány rendelkezésére, mi-

114 HL. GC. 1848. ein. 135/p. 
115 HL. GC. 1848. ein. 221/p. A MOIB á t i r a t á n a k k imenő száma 188. A főhadparancsnokság az 

ápri l is 8-i 221/p számú vá laszában uta l t a r r a , hogy néhány vá rosban m á r cs. kir . t isztek i rá
nyí t ják a nemzetőrség kiképzését és e r r e mindenho l sor kerü lhe t , ahol ezt a nemzetőrség 
ké r i a ka tona i pa rancsnok tó l . 

116 HL. GC. 1848. ein. 251/p. A MOIB ápr i l i s 10-i á t i r a t ának k imenő száma 266. A í ő h a d p a -
rancsnokság vá lasz i ra tában Száz János ró l nem tet t említést . 

117 He ly ta r tó tanács j k v e . 14. (március 20-i ü lés) . Közli Urbán Aladár: A nemzetőrség és. 
honvédség szervezése 1848 n y a r á n . 16. o. 

118 Urbán Aladár: i. m . 16. o. 
119 HL. G C 1848. ein. 273/p. A MOIB á t i r a t á n a k száma 324. 
120 Uo. 
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vei úgy vélte, nincs joga, hogy Korponayt teljesen elszakítsa a katonai szol
gálati köteléktől.121 

Ha nem is a nemzetőrség kiképzésében részt vevő tisztek átengedésével 
azonos módon, de különösebb indulati kitörések nélkül folyt a huzavona 
az Ideiglenes Bizottmány és a főhadparancsnokság között a központi vas
útnál szolgálatban levő szabadságolt katonák behívása, illetőleg szolgálat
mentessége kérdésében. A behívás előidézte várható ingerültségre és a köz
lekedésre kiható hátrányra hivatkozva az Ideiglenes Bizottmány április 
11-én Ledérért — a minisztérium Pestre jövetelének az időpontjáig — a 
bevonulásra vonatkozó rendelet felfüggesztésére szólította fel.122 Lederer 
azonban nem tartotta kivihetőnek a szabadságolt katonák behívásának fel
függesztését, mivel a rendelkezést az uralkodó adta ki és csak arra tett 
ígéretet, hogy az esetben, ha a vasútnál dolgozó szabadságolt katonákat nem 
tudják másokkal pótolni, a nádor közvetítésével kéri az uralkodótól a ren
delkezés módosítását.123 A Miniszteri Bizottmányt feltehetően nem elégítette 
ki Lederer válasza, ugyanis április 13-án újból arra szólította fel, hogy a 
nádor Pestre érkezéséig és megfelelő intézkedés meghozataláig halassza el 
a vasútnál dolgozó katonák behívását.124 Lederer az erélyes hangú felszólí
tásra akként riposztozott, hogy nem hozhat az ügyben határozott intézke
dést, mivel a főhadparancsnokságnak nincs pontos ismerete a szóban forgó 
személyekről és azt javasolta, hogy a vasútigazgatóság — ezredeik feltünteté
sével — állítson össze névjegyzéket azokról a katona-személyekről, akiket 
továbbra is meg akar tartani.125 

A viszonyt jelentős mértékben kiélezte az Eszéknek szánt, a budafoki lő
szerraktár közelében talált és a nemzetőrség által március 28-áról 29-ére 
virradó éjszaka lefoglalt, majd Pestre szállított 35 mázsa lőpor,120 illetőleg az 
Ideiglenes Bizottmánynak az eset kapcsán támasztott az a követelése, hogy 
a nemzetőrség és a katonaság a jövőben közösen őrizze a lőszerraktárt,127 

továbbá, hogy a vezénylő tábornok adjon számot a fegyverekről és a lő
szerről.128 Lederer e követelést arra hivatkozva utasította el, hogy abban 
nem a nyugalom helyreállításának, hanem megzavarásának eszközét látja. 
Ha viszont az Ideiglenes Bizottmány ragaszkodik terve megvalósításához és 
ez okot ad a rendzavarásra, a felelősséget a várható eseményekért elhárítja 
magától.129 Egy esetleges felkelés kitörésének megakadályozásában tanúsított 
addigi magatartását úgy ítélte meg, hogy engedmények terén „nagy ön
megtagadással" a végsőkig ment el, ezért a bekövetkezhető támadást a leg-
erélyesebben elhárítja. Csapatait nem szándékozott a városi harccal járó 
nagy veszteségnek kitenni, ezért Pestről minden köteléket Budára kívánt 

121 uo. 
122 HL. GC. 1848. ein. 251/p. A MOIB átiratának kimenő száma 309. 
123 Uo. : Lederer válasziratának kelte április 12. 
124 HL. GC. 1848. ein. 257/p. A MOIB átiratának kimenő száma 425. 
125 Uo. : A válasz kelte április 14-e. 
126 A lőport Promontor közelében a Dunán, már hajóba rakva találta meg a nemzetőrség 

őrjárata. 
127 HL. GC. 1848. ein. 154/p. (Függelék 7) Lederer jelentése március 29-én az Udvari Hadi

tanácsnak és a nádornak. 
128 OL. Az 1848/49-es minisztérium levéltára. MOIB iratai. 1848. :27. Szemere Bertalannak 

Ledererhez intézett március 29-i levelét közli Deák Imre: A szabadságharc története levelek
ben, ahogyan a kortársak látták. Budapest é. n. 53—54. o. 

129 HL. GC. 1848. ein. 153/p. 
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vonni; ez lehetővé tette volna, hogy a fegyvertár mellett a kamarai pénz
tárt is hathatósan védelmezni tudja.130 A vezénylő tábornok jelentésétől 
megrettent uralkodó április 2-i legfelsőbb elhatározásában jóváhagyta Lede-
rer szándékát, hogy a Pesten és Budán állomásozó csapatokat összevonja 
Budán az említett két objektum védelmére.131 A helyzet további kiéleződé
sének elkerülése céljából Ferdinánd — Ledferer biztonsági intézkedéseinek 
jóváhagyásával egyidejűleg — István nádor hatékony közreműködését kérte 
annak érdekében, hogy az Ideiglenes Bizottmány ne csorbítsa a vezénylő tá
bornok hatáskörét és ne tévessze meg.132 A közös őrség elutasítása és a le
foglalt kincstári lőpor rendeltetési helyére való szállításának határozott kö
vetelése sem tántorította el az Ideiglenes Bizottmányt elhatározása megvaló
sításától. Rottenbiller Lipót arra kapott utasítást, hogy állíttasson fel a 
fegyver- és lőporraktáraknál, az Űj épületnél és a Duna-híd két végén nem
zetőröket, azzal a feladattal, hogy tapasztalataikat azonnal jelentik, anélkül 
azonban, hogy bármibe is beavatkoznának.133 A hozott utasításról az Ideig
lenes Bizottmány a vezénylő tábornokot is értesítette,134 aki végül is kény
telen volt hozzájárulását adni a közös őrség felállításához és ennek megfe
lelő utasítást adott, a katonaság megnyugtatásaként hangsúlyozva, hogy a 
közös őrség nem jelenti a katonai tekintély és tisztesség megsértését, ha
nem a rend fenntartása közös érdekének együttes megvalósítását.135 Nem 
tett engedményt a lőpor ügyében sem az Ideiglenes Bizottmány. A közve
títőként felkért István nádor a vezénylő tábornokhoz intézett április 5-i 
leiratában a legegyszerűbb elintézési módként annak kijelentését tanácsolta, 
hogy szolgáltassák azt vissza, vagy pedig váltsák meg pénzen, ami által 
törvényes fordulatot lehetne adni az ügynek.136 Lederer a nádor javaslata 
alapján 2460 forint 15 krajcárért megvételre kínálta fel a lőport, illetőleg 
minél előbbi visszaadására szólított fel, ha a vétel nem kedvező.137 Az 
Ideiglenes Bizottmány még nem találta a kedélyeket eléggé lecsillapodott
nak ahhoz, hogy az ügyben intézkedni lehessen, és mivel az országgyűlés 
berekesztése és a teljes minisztérium Pestre érkezése már csak napok kér
dése volt, igyekezett Ledererrel elfogadtatni a minisztérium rövid időn be
lül várható rendelkezésének bevárását.138 Csupán a kincstári fegyverekről 
és lőszerről kért kimutatás követelésében nem volt teljesen következetes az 
Ideiglenes Bizottmány, holott Lederer, március 29-i elutasítása139 ellenére, 
a nádor tanácsára, szóbeli tájékoztatást adott volna a készletről.140 A kincs-

130 HL. GC, 1848. ein. 154/p. Ledere r je lentése m á r c i u s 29-én I s tván n á d o r n a k és az Udvar i 

131 HL. GC. 1848. ein. 206/p. Ferdinánd legfelsőbb elhatározását az Udvari Haditanács ápri
lis 3-án küldte el Lederernek Präs, 1060/C. K. számmal. 

132 Uo. 
133 HL. GC. 1848. ein. 154/p. 
134 UO. 
135 HL. GC. 1848. ein. 159/p. Az utas í tás t m á r c i u s 30-án k a p t a a buda i és a pesti hadosz tá ly 

pa rancsnokság , a pest i ka tona i vá rospa rancsnokság és a t ü z é r d a n d á r - p a r a n c s n o k s á g . Ápri l is 
9-én m á r csak a hídőrséget lá t ta el a nemzetőrség közösen a ka tonaságga l . (HL. GC. 1848. 
ein. 227/p. Ledere r je lentése a nádornak . ) 

136 HL. GC. 1848. ein. 227/p. 
137 UO. 
138 HL. G C 1848. ein. 242/p. A MOIB ápri l is 9-i á t i r a t ának k imenő száma 238. 
139 HL. G C 1848. ein. 153/p. 
140 HL. G C 1848. ein. 227/p. Is tván nádor le i ra ta Ledere rnek ápri l is 5-én és Ledere r je len

tése Is tván n á d o r n a k ápri l is 9-én. 
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tári fegyverek és lőszer számbavételének és ellenőrzésének megvalósítása 
a hivatalba lépő Batthyány-kormány első teendői egyike volt.1*1 

A katonaság feletti felügyelet gyakorlását fokozatosan megvalósítani tö
rekvő Ideiglenes Bizottmány az Eszéknek szánt lőpor kiváltotta felzúdu
lást arra is felhasználta, hogy a már említett követelések mellett kitérj esz-
sze az ellenőrzést a fegyverek, a lőszer és hadiszerek, valamint a katonaság 
elhelyezésében történő mindennemű változásra és figyelmeztette Ledérért, 
hogy ilyen jellegű intézkedéseket csak a Bizottmány előzetes tudtával és 
hozzájárulásával hozhat.142 Ennek megvalósítása már csak azért is nehéznek 
látszott, mivel az Udvari Haditanács, majd megszűnése után a bécsi had
ügyminisztérium — magát tartva a birodalom legfőbb hadügyi központi 
hatóságának — változatlanul diszponálni kívánt az ország területén elszállá
solt katonasággal, és csapatkivonások vagy áthelyezések ügyében közvetlen 
utasításokat adott a budai főhadparancsnokságnak. Már a bécsi forradaLom 
kitörésekor kivonták az országból a toscanai dragonyosezredét és a Károly 
ulánusezred 2 osztályát, majd március 27-én és 28-án az ezred még Ma
gyarországon tartózkodó 3. osztályának Stájerországba, illetőleg Illiriába 
vonulását is elrendelte Hohenlohe táborszernagy, az Udvari Haditanács 
elnöke, tekintetbe nem vehető kérdésnek minősítve azt, hogy a nevezett lo
vasosztályra Magyarországon pillanatnyilag szükség van-e 1Vii A Bizott
mánynak a március 29-i felszólítást már másnap meg kellett ismételnie an
nak kapcsán, hogy 29-én Óbudáról egy hajórakomány nyerget és kardot hoz
tak Pestre azzal a céllal, hogy onnan gőzhajón tovább szállítsák, és erről az 
Ideiglenes Bizottmány nem kapott értesítést.iM A két hatóság közötti irat
váltásból megállapíthatóan a főhadparancsnokság a továbbiakban is igyeke
zett e területen kivonni magát az Ideiglenes Bizottmány ellenőrzése alól 
azáltal, hogy nem küldött előzetes tájékoztatást, hanem csak ismételt fel
szólításra, utólag adott számot, amikor valamely csapat áthelyezési tervé
nek, vagy már gyakorlati megvalósításának a híre nyugtalanságot váltott 
ki. Április 5-én az a hír terjedt el a fővárosban, hogy a Budán és Pesten 
elszállásolt magyar és olasz katonákat elvezénylik, s helyükbe a lengyel ki
egészítésű Nugent gyalogezredet hozzák be az országba. A hírt a pesti 
Közbátorsági Választmány hozta az Ideiglenes Bizottmány tudomására, 
amely azonnal felszólította a vezénylő tábornokot, hogy álljon el a kato-

141 A magyar minisztertanács április 16-i határozata alapján Batthyány április 18-ra tűzte 
ki a budai főhadparancsnokság kezelése alatt levő fegyvertárak és hadiszerek megvizsgálá
sát. (HL. 1848/49: l/58b. 1928-as másolat korabeli másolatról.) Batthyány utasításának Lederer 
által megküldött másolatát Zanini hadügyminiszter 464/M. K. számmal terjesztette fel Ferdi
nándnak. A felülvizsgálatot elrendelő, ein. 277/p számmal iktatott utasítás eredeti példánya 
nem található fel a GC. levéltárában. 

A magyar minisztertanács április 16-i határozatát, amelynek alapján Batthyány utasítást 
küldött Leder érnek, közli: Kossuth Lajos összes Munkái, (a továbbiakban — KLÖM) XII. 
Kossuth Lajos 1848/49-ben, II. k. Kossuth Lajos az első felelős minisztériumban. 37. o. Sajtó 
alá rendezte Sinkovics István. (Vörös Antal egykorú másolata. OL. 1848/49-i minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek gy.) 

142 OL. Az 1848/49-es minisz té r ium levél tára . MOIB i ra ta i 1848:27. Közli Deák Imre: i. m. 
53—54. o. 

143 HL. GC. 1848. ein. 148/p és 151/p. Az Udvar i Had i t anács le i ra ta inak s z á m a ein. 859/g és 
377/g. A Magyarországon elszállásolt es. kir . k a t o n a s á g n a k U r b á n Aladár ál tal közzétett , 
1848. február 16-án kel t diszlokációs k i m u t a t á s á b a n (Urbán Aladár: A magyarország i osz t rák 
hadszervezet és a h a z á n k b a n ál lomásozó ka tonaság 1848 ápr i l i sában. HK. 1963. 2. sz. 145—169. 
o.) a Káro ly u lánusezred csak 2 osztállyal szerepel . (Uo.: I. Melléklet , 165. o.) 

144 HL. GC. 1848. ein. 160/p. A MOIB á t i r a t ának k imenő száma 38. Március 26-a és 30-a k ö 
zött ké t felszerelési szá l l í tmányt indí tot t el az óbuda i ruháza t i b izo t t ság : az egyiket a H a n 
nove r -huszá roknak szánták , a más ika t pedig a veronai , a grazi , a p rága i és a s tockerau i r u 
házat i b izo t t ságoknak. (Lederer válasza a MOIB át i ra tára . ) 
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naság kicserélésének szándékától, ha volt ilyen terv, és munkálkodjék maga 
is közre abban, hogy a fővárosban elszállásolt katonaság vonatkozásában 
semmilyen változás se történjék.145 Április 8-án a bécsi hadügyminiszté
rium arra utasította a komáromi várparancsnokságot,146 hogy a Schwar-
zenberg-gyalogezred 3. zászlóalja indítson útnak 300 főt kiegészítés céljából 
az ezred Tirolban állomásozó két tábori zászlóalja számára. A szállítást 
Komáromtól Linzig a Dunagőzhajózási Társaság útján kívánta a komáromi 
várparancsnok, Mertz altábornagy biztosítani, és e célból egy gőzhajó ren
delkezésre bocsátását kérte a főhadparancsnokságtól.147 A fentiekkel majd-

- nem egyidőben — április 10—11-én —a pesti katonai szállítóház — különböző 
csapatok legénységéből, bevonult szabadságosokból és elbocsátás előtt álló 
katonákból, a Vilmos-gyalogság gránátosainak kiegészítéséből, valamint a 
nádor-huszárok néhány újoncából összeállított — 100 fős csapatot kívánt 
Bécsbe szállítani.148 Az országhatárain túlra szándékolt szállítás tervének 
a kipattanása mind a fővárosban, mind Komáromban nagy ingerültséget 
váltott ki és kis híján a katonaság és a polgárság, illetőleg a nemzetőrség 
közötti fegyveres összecsapás előidézőjévé vált. A komáromi ellenzéki gon
dolkodásúak nyíltan hangoztatták, hogy a szállítás ellen nemcsak opponál
nak, hanem intézkednek, hogy a gőzhajó elmenetelének meggátlása céljá
ból ne nyissák meg előtte a hidat. Fellépésük dilemma elé állította Mertz 
altábornagyot: a behajózás és az elindulás megakadályozóival szemben hasz
náljon-e erőt, vagy alkalmazkodjék-e a „körülményekhez és a korviszo
nyokhoz?"149 Az újoncok Pestről történő elszállításának megakadályozására 
a nemzetőrség első százada fegyveres őrizet alá vette a rokkantház kaszár
nyájának kapuit azzal az eltökélt szándékkal, hogy Lederer törvényellenes 
tervének a megvalósítását, ha kell, fegyveresen is meggátolja,150 de nem kis 
szerepe volt ebben a Közbátorsági Választmány éberségének és határozott
ságának is. A választmány elvként mondta ki, hogy semmilyen, de különö
sen magyar katonaságot nem szabad kivinni az országból. A katonaság ter
vezett elszállításának hírére népgyűlést hívott egybe, amely azzal ostromol
ta az Ideiglenes Bizottmányt, hogy gátolja meg a transzport elindítását, 
mert ellenkező esetben ők azt erőszakkal is megakadályozzák. A nép fenye
gető fellépésének, valamint az Ideiglenes Bizottmány felszólításának151 

együttes hatására Lederernek, ha fogcsikorgatva is, de újból meg kellett 
hátrálnia. Parancsot adott a transzport elindításának ideiglenes elhalasztá
sára,152 de egyúttal a nádor közreműködését is kérte, adjon erélyes utasítást, 
hogy némiképpen megint módjában álljon „ . . . a katonai — és államérde-

145 HL. GC. 1848. ein. 220/p. A MOIB április S-i átiratának kimenő száma 174. Lederer áp
rilis 8-i lakonikus válaszában a hírt légből kapottnak minősítette; a helyőrség kicseréléséről 
sem hivatalos, sem magánúton semmilyen értesülést sem szerzett. 

146 A bécsi hadügyminisztérium utasításának a kimenő száma 66/M. K. 
147 HL. GC. 1848. ein. 238/p. Mertz jelentése Lederernek április 10-én és Lederer jelentése 

a bécsi hadügyminisztériumnak április 11-én.' 
148 Uo. : Lederer jelentése István nádornak április 11-én. 
149 HL. GC. 1848. ein. 260/p. Mertz április 12-i jelentésének kimenő száma 227. 
150 Nemzeti Űjság. 1848. április 13., 667. sz., 1217. o., és Jelenkor, 1848. április 16., 46. sz., 187. 

ö. Ez utóbbi az újoncok számát 200 főre teszi és arról is tudni vél, hogy a fővárosban állo
másozó minden magyar katonaságot titokban Olaszországba akartak elindítani. 

151 HL. GC. 1848. ein. 268/p. A MOIB a 333. számú, április 11-i átiratában a szóban forgó 100 
fő elindításának elhalasztása mellett arra is felhívta Ledérért, hogy a minisztérium megér
kezéséig az ország határain túl levő ezredekhez ne indítson útnak se szabadságos, se újonc 
katonákat. 

152 HL. GC 1848. ein. 238/p. Lederer jelentése István nádornak április 11-én. 
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kek megkövetelte diszpozíciókat akadálytalanul végrehajtani."153 A nádor a 
13-án Pozsonyból Pestre menő gőzhajóval parancsot küldött Klauzál Gábor
nak egy gőzhajó biztosítására abból a célból, hogy a Schwarzenberg-gya-
logezred Tirolban levő két zászlóaljának szánt kiegészítést Komáromból 
Linzig szállítsa, a pesti 100 fő továbbítása ügyében pedig akként történt 
intézkedés, hogy az április 14-én Pestre utazó minisztertanács maga fog 
dönteni az ottani körülményekről szerzett tapasztalatai alapján.15i Zanini 
hadügyminiszter pedig arra ,,kérte" Ledérért, ha a Schwarzenberg-ezrednek 
szánt 300 fő komáromi behajózása a nádor közreműködésével sem valósít
ható meg, akkor rendelje el, hogy a szóban forgó legénység Stájerországon 
és a Dráva völgyén keresztül gyorsított menetben, a legrövidebb úton csat
lakozni tudjon Dél-Tirol felé előrenyomuló ezredéhez.155 

Az Ideiglenes Bizottmány határozott hangú átirata ellenére Lederer tel
jesíteni szándékozott a bécsi hadügyminisztérium egy másik utasítását is, 
amely elrendelte a Dunántúl megyéiben állomásozó 7. számú Hardegg-
vértesezred egy részének áthelyezését Várasd megyébe, ami annál inkább is 
kellemetlenül érintette az Ideiglenes Bizottmányt, mert az ezred egy részére 
vonatkozóan már másképpen rendelkezett. A Bizottmány barátságosan 
ugyan, de kategorikusan arra utasította Ledérért, hogy a bécsi hadügymi
nisztérium parancsának mellőzésével a Hardegg-vértesezred Varasdra ren
delt alakulata a korábbi rendeltetési helyén maradjon. Egyúttal nyomaté
kosan felszólította arra is, hogy mivel a törvények szentesítése napjától az 
ország területén elszállásolt katonaság felett csak a magyar hadügyminisz
térium rendelkezhet, a teljes minisztérium megérkezéséig teljesítse a rend 
és a nyugalom fenntartására vonatkozó rendeleteit.156 A jegyzék kategorikus 
hangneme és az ország területén elhelyezett katonaság feletti rendelkezés 
jogának hangsúlyozása mind Ledererben, mind Zanini hadügyminiszter
ben azt a lidércnyomásszerű félelmet keltette, hogy a vezénylő tábornok 
hatáskörének korlátozásával a bécsi hadügyminisztérium valamennyi ren
delete is hatástalanná válik, ami a magyar minisztérium küszöbön álló hi
vatalba lépésével még csak fokozódik, és ez rövidesen közvetlen befolyást 
fog gyakorolni a katonai közigazgatás valamennyi ágazatára.157 E félelmük
nek alapot adott Batthyány április 16-án Ledererhez intézett rendkívül 
energikus hangú leirata, amelyben egyrészt a magyar minisztérium afeletti 
megütközését tolmácsolta, hogy az Udvari Haditanács, illetőleg a bécsi had
ügyminiszter még mindig rendelkezik Magyarország és kapcsolt részei fő-

153 Uo. 
154 HL. GC. 1848. ein. 260/p. István nádor leirata Lederernek április 13-án. 
A minisztertanács e vonatkozású április 12-i határozatát közli: KLÖM XII. k. 24. o., IV. 

pont. (Vörös Antal egykorú másolata. OL. 1848/49-i minisztertanácsi jegyzőkönyvek gy.) 
Április 16-án ismételten kérte a vezénylő tábornok a 100 fő elszállításának az engedélyezé

sét, ezúttal már a magyar miniszterelnökségtől, hivatkozva arra, hogy újabb 100 fős szállít
mány érkezik Pestre, amelynek nem tud az első szállítmány elindítása nélkül elhelyezést 
biztosítani. (HL. GC. 1848. ein. 268/p.) 

155 HL. GC. 1848. ein. 260/p. Zanini április 13-i rendeletének kimenő száma 231/MK. 
A Linzben elszállásolt két zászlóalj századainak feltöltésére behívott szabadságos katonák 

május 12-én érkeztek Győrből —, ahol a Komáromban állomásozó 3. zászlóalj fő toborzópa-
rancsnoksága volt — Roveretóba. (Vidor Weissenbacher: Geschichte des k.u.k. infanterie-
Regimenten Nr. 19 Erzherzog Franz Ferdinand, Wien. 1896. 513. o.) 

156 HL. 1848/49: l/58f. (1928-as másolat, korabeli másolatról.) A MOIB április 12-i átiratának 
jelzete: OL MOIB. 1848:265. sz. 

157 HL. 1848/49: l/58e és d. Lederer ein. 262/p számú jelentése (Függelék 10) április 14-én az 
Udvari Haditanácsnak és Zanini 389/MK. számú, április 17-i keltezésű felterjesztése Ferdi
nándnak. (Mindkettő 1928-as másolat, az Udvari Haditanács irattárából.) 
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hadparancsnokságaival, másrészt félreérthetetlenül tudomására hozta a ve
zénylő tábornoknak, hogy „Mi után tehát a közelebbi országgyűlésen al
kotott törvényczikkek értelmében a Végrehajtó Hatalom s általában min
den rendelkezés kizárólag a Magyar Ministerium által gyakoroltathatik, — 
ezen Fő Hadi kormánynak ezennel tudtára adatik: miszerint e most érin
tett törvény értelmében az illető parancsokat és rendeleteket ez úton kire-
kesztőleg a Magyar Ministeriumtól veendi, — és minden engedetlenség 
azon törvények elleni ellenszegülésnek fog nézetni."158 

Zanini Lederer ein. 262/p. számú, a magyar minisztériummal kapcsolatos 
állásfoglalás tisztázását kérő jelentését Ferdinándhoz terjesztette fel legfel
sőbb döntés céljából.159 Ferdinánd azonban semmitmondó módon csak az 
1848: III. te. 6. paragrafusát ismételte meg, amennyiben azt jelölte meg az 
„összhadügyet" irányító katonai közigazgatás tevékenysége irányaként, hogy 
a magyar minisztériummal ugyanolyan kapcsolatot tartson fenn, mint a ko
rábbi magyar Udvari Kancelláriával és Helytartótanáccsal, amelynek ez az 
örökébe lépett, és lehetőleg konfliktusok mellőzésével puhatolja ki és álla
pítsa meg, hogy a katonai szolgálat szempontjából melyek a katonai ügyek 
kezelésének a legelőnyösebb módszerei Magyarországon.160 

A katonaság és a polgári lakosság közötti konfliktus elhárításának eladdig 
sikeres politikája április 11-én egy másik ügy kapcsán is majdnem hajótö
rést szenvedett. Pabst hadnagy, a Zanini-gyalogezred tisztje, április 11-én 
az Invalidusházban letartóztatott egy oda behatoló polgári egyént, aki olasz 
nyelvű felhívást adott át egy katonának, mely felhívás saját hazájukba 
való távozásra és annak védelmére szólította fel az olasz katonákat.161 A 
letartóztatás hírére a főbejárathoz tóduló nemzetőrség és nép hevesen köve
telte a letartóztatott Bezerédi kiadását, és az összeütközést csak úgy sike
rült elkerülni, hogy a kiküldött Földváry Ígéretet tett Darieux ezredesnek 
arra, hogy a proklamáció ügyében a legszigorúbb vizsgálatot és felelősségre 
vonást rendelik el.162 

Az eseten túlmenően nem kis nyugtalanságot okozott a es. kir. katona
ságnak az is, hogy a felhívás az olasz katonák egy részénél nagy szimpá
tiát váltott ki, és az ügyről jelentést tevő Spanoghe altábornagy az olasz 
csapatok magatartását igen kétségesnek minősítette egy, a lakosság és a ka
tonaság közötti összetűzés esetén.163 Az Ideiglenes Bizottmány törvénytelen-

158 HL. 1848/49: 1/58C. Ba t thyány Lede re rnek ápri l is 16-án. A főhadpa rancsnokság ik ta tószá
m a ein. 277/p. Az i r a t h iányzik a GC. levél tárából . (1928-as másola t az Udvar i Hadi tanács i r a t 
tárából.) 

159 HL. 1848/49: l/58d. Zanáini fel ter jesztésének száma 389/MK. (1928-as máso la t az Udvar i H a 
d i tanács i ra t tárából . ) Az ein. 262/p számú je lentésen felül Zanini Bat thyányinak Ledere r ál tal 
megküldö t t 255. és 261. számú utas í tásá t is felterjesztette F e r d i n á n d n a k . A 261. s zámú a buda i 
főhadparancsnokság kezelése alat t álló f egyver tá rak és hadiszerek megvizsgá lásának az el
rendelésére vona tkoz ik . 

160 HL. 1848/49: l/58d. Fe rd inánd u tas í tása Zanin i ápr i l i s 17-i, 389/MK. s z á m ú fel terjesztésére. 
(1928-as másola t az Udvar i Hadi tanács i ra t tárából . ) 

161 Pesti Hírlap. 1848. április 13., 28. sz., 325. o.; Nemzeti Xjjság. 1848. április 13., 667. sz.( 1217. 
o. és 1848. április 20., 681. sz., 1233, o.; Jelenkor 1848. április 16., 46. sz., 187. o. 

Az olasz nyelvű proklamációt teljes terjedelemben közli Urbán Aladár: Ľ influenza nelľ 
Ungheria dei movimenti Italiani rivoluzionari per ľ independenza in primavera deli' anno 
1848 című szeparátumában. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando 
Eötvös nominatae. Sectio Historica. Tom. IV. Budapest, 1962. 120—121. o.) 

Az eset időpontjaként a korabeli sajtó és az üggyel kapcsolatos iratok április 12-ét tünte
tik fel, a MOIB-nak Ledererhez intézett átirata azonban, amelyben a rokkantházi incidens
ről tájékoztatja, április ll-i keltezésű. 

162 HL. GC. 1848. ein. 252/p. Spanoghe a l t ábornagy je lentése ápri l is 12-én Ledere rnek . 
163 Uo. 
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nek nyilvánította a letartóztatást. Az eset előidézte ingerültség gyors lecsil
lapítása érdekében vegyes bizottság kinevezését javasolta az ügy kivizsgá
lására; a jövőbeli esetleges összeütközés, valamint a katonaság és a lakosság 
közötti közvetlen érintkezés elkerülése céljából pedig nemzetőrök felállítását 
rendelte el a kaszárnyák előtt.164 A vezénylő tábornok egyetértett egy vegyes 
bizottság összeállításával az ügy kivizsgálására, Pabst tevékenységét azon
ban nem tartotta törvénytelennek.165 A vegyes bizottságban részt vevő tisz
tek kijelölésével megbízott Moga városparancsnok Szél alezredest, Lázár. 
Gaál, Gedeon és Habermann századosokat, valamint Mitis térszázadost java
solta.166 A pesti csendbizottmány által közzétett felhívás miatt — amely 
hibáztatta Pabst hadnagy magatartását — Lederer már másnap visszavonta 
előzőleg adott beleegyezését, arra hivatkozva, hogy a bizottságnak csak a 
tény megállapítása lehet a feladata és nem annak megállapítása, hogy az el
járás törvénytelen volt-e, vagy sem.167 Az Ideiglenes Bizottmány azonban — 
a csendbizottmány felhívását magára nézve kötelezőnek, a bizottság számá
ra pedig követendőnek nem tartva — a főhadparancsnokot 12-én tett Ígé
retének betartására szólította fel.168 

Ilyen körülmények közepette érkezett a fővárosba a kormány, amelynek 
hivatalba lépésével új helyzet alakult ki. A hatalmat addig gyakorló és a 
közrendet fenntartó ideiglenes szervek további működése feleslegessé vált. 
A Rendre Ügyelő Választmány április 15-én lemondott,169 majd néhány nap
pal később Szemere Bertalan belügyminiszter körlevélben értesítette a tör
vényhatóságokat, hogy a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány ápri
lis 20-án befejezte a munkálkodást.170 Az uralkodó által kinevezett felelős 
magyar minisztérium szemben találta magát mindazokal a kérdésekkel, ame
lyeket a helyzet ideiglenessége miatt sem a Miniszteri Bizottmány, sem a 
magyarországi főhadparancsnokság nem tudott megoldani és nem is kívánt 
kenyértörésre vinni. Az ország belső átalakításának és építésének munkája 
mellett a „közös" ügyek — közöttük a hadügy — rendezése még Ausztria 
jóindulata és őszinte szándéka esetén is óriási feladatot jelentett volna a 
magyar minisztériumnak. A jogait a hadügy kérdésében is érvényesíteni 
kívánó magyar minisztérium hadügyi politikája megvalósításában azonban 
szembe került az udvari reakcióval és az osztrák kormánnyal, amely az egy
séges hadseregben látta a hatalom fenntartásának biztosítékát, céljai meg
valósításának eszközét. A két, egymással ellentétes hadügyi politika érvé
nyesítési törekvése szükségszerűen a két minisztérium és az osztrák érde
keket képviselő budai főhadparancsnokság közötti nézeteltérések és össze
ütközések forrásává vált. 

164 Uo . : A MOIB 368. számú, ápri l is 11-i á t i r a t a Ledere rnek . A nemzetőrségnek az Inval i 
duspalo ta előtti fe lál l í tására m á r 12-én sor kerül t , ugyanis a k a s z á r n y á b a siető Klauzál azt 
kér te , hogy az ingerül tség lecsi l lapí tására a nemzetőrség is őrséget adhasson a kapukná l , 
amit Dar ieux ezredes engedélyezet t . (Spanoghe a l t ábornagy je lentése Lederernek ápri l is 
12-én.) 

165 Uo. : A GC. e lnöksége a MOIB-nak ápri l is 12-én. 
166 Uo. : Moga je lentése Ledere rnek ápri l is 12-én. 
167 Uo. : Lederer a MOIB-nak ápril is 13-án. 
168 Uo . : A MOIB 427. s z á m ú á t i ra ta Lede re rnek ápri l is 13-án. Az ügy további mene té re sem 

a GC. levél tá rában, sem a korabe l i sa j tóban nincs adat . 
169 Budapesti Híradó. 1848. ápri l is 25., 819. sz., 389. o.; Szeremlei Samu: Magyarország k r ó 

n iká ja az 1848. és 1849. évi fo r rada lom idejéről . Pest , 1868. I—II. I. k . 68. o. 
170 Budapesti Híradó, 1848. ápri l is 30., 824. sz., 413. o. 
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FÜGGELÉK 

1 

An d [as] hochlöb[iche] Hofk[rie]gsraths Präsidium 
Ofen, d [en] 16. März, Mitt[ag] 12 Uhr 
Präsid. Nro. 82/p 

Vom Pesther Stadtmagistrat ist heute Vormittag eine Deputation mit der Bitte 
zu mir gekommen, ihm zur beabsichtigten Vermehrung der Bürgermiliz, welche 
in dieser Zeit die Mitwirkung zur Aufrechthaltung der Ordnung sich zur Auf
gabe stellt, aus dem hiesigen Zeughause 1500 Gewehre zu verabfolgen. 

Ich habe zuförderst dieses Ansinnen mit dem Bemerken zurückgewiesen, dass 
die hiesigen Vorräthe nicht so gross wären, um ihr Ansuchen erfüllen zu können, 
dass ich ihnen jedoch für den ausgesprochenen löblichen Zweck 150 bis 200 
Gewehre zu geben geneigt sey. 

Nachdem der Pesther Magistrat u[nd] die Masse der Bürger gutgesinnte, ord
nungsliebende Leute sind, so kann ihre Mitwirkung bey Bestreitung des Sicher
heitsdienstes nur von guten Folgen seyn u[nd] zur Aufrechthaltung der bis jetzt 
weningstens durch keine Gewaltthat gestörte Ordnung wesentlich beytragen. 
Aus diesem Grunde glaube ich die Verabfolgung von 150—200 Gewähren bey 
Einem pt. rechtfertigen zu können. Auf eine grössere Willfährigkeit kann u[nd] 
will ich mich jedoch ohne höhere Ermächtigung — um welche ich mich hiermit 
zu bitten bemässiget sehe — nicht einlassen u[nd] habe demnach auch zur 
Vertheidigung des Zeughauses, Falls man eine Gewaltschritt machen wollte, 
meinen Vorkehrungen getroffen. 

Lederer 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
A városi tanács küldöttsége ma délelőtt 1500 fegyver kiutalását kérte a pol

gárőrség számára. A kérelmet — készlethiányra hivatkozva — elutasította. Csu
pán 150—200 fegyvert ad át a mondott célra. Mivel a pesti magisztrátus és a 
polgárok többsége megbízható és rendszerető, részvételük a közrend fenntartá
sában hasznos lehet. Több fegyvert engedély nélkül nem ad ki. A fegyvertár 
védelmére megtette a szükséges intézkedéseket. 

2 

An Ein k. k. hochlföbliches] Hofkriegsraths Praesidium 
Ofen, am 17. März 1848 
Praesidiale Nro. 85/p 

Im Nachhange zu meinen beiden Berichten vom gestrigen Tage Praes. Nro. 
81 und 82 habe ich Einem pt. über den weitem Verlauf der hierortigen Ereignisse 
nachstehende gehorsame Anzeige zu erstatten. 

Gestern früh ist mir von S [eine] r Kaiserlichen] Hoheit, dem durchlauchtigsten 
H [err] Erzherzog Stephan, Reichspalatin, die gnädige Verständigung, zugekom
men, dass Höchstdieselben den vice Präsidenten der königlichen] ung [arischen] 
Hofkammer, H[err] Grafen Moritz Almásy zum königlichen] Commissair für 
Ofen und Pesth, behufs der Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung in den 
benannten beiden Städten, zu ernennen geruht haben. 

Die bereits in meinem gestrigen Präsidial Berichte Nro. 82 erwähnte Depu
tation des Pesther Magistrats, wegen Verabfolgung von Gewehren zur Bewaff
nung der Bürger, ist von dem benannten kföniglichen] Comissair persönlich 
und mündlich unterstützt worden, so mir hierüber auch ein schriftliches An
suchen der Landes-Behörde vorliegt. Ich habe selbes zwar in den erwähnten 
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Art abgewiesen, da jedoch dieses Ansuchen später wieder von dem königlichen] 
Commissair dringend erneuert wurde, so habe ich Nachmittags die Uibergabe 
einer geringen Anzahl der altartigen Steinschloss-Gewehre an den Pesther Ma
gistrat bewerkstelligen lassen, womit man sich vor der Hand zufrieden gestellt 
hat, und eine dieserwegen schon in Anzüge nach Ofen gewesene Volksmenge 
sich beruhigte und wieder nach Pesth zurückkehrte. 

Um 12 Uhr Mittags erschien neuerlich eine, jedoch nicht sehr zahlreiche 
Volks Deputation unter Anführung eines Mannes zu Pferd, und unter Vortra
gung einer Nationalfahne. Es wurden auf dem Paradeplazt Reden gehalten, 
worauf die Volksmenge gegen das Rathaus zog, mir jedoch gleichzeitig die 
Meldung erstatten Hess, dass selbe in friedlicher Gesinnung versammelt sey, und 
nichts weiter beabsichtige, als den Ofner Magistrat und die Bürger zur Theil-
nahme an ihrer, die erwähnten 12 Punkte umfassenden Representation einzula
den. Es waren zugleich die nöthigen militairischen Vorsichtsmassregeln getroffen, 
um Unordnungen und Ruhestörungen allenthalben zu begegnen. Die Menge zog 
hierauf ruhig ab, und auch der Nachmittag verging ruhig, doch wurde von 
den Magistraten der beiden Städte auf Veranlassung der Volksparthei zur Feyer 
dieser Ereignisse eine allgemeine Beleuchtung angesagt, welcher auch allenthal
ben in Privat und öffentlichen Gebäuden Folge geleistet Würde. In beiden be
leuchteten Städten zogen dann Abends mehrere grosse Volkshaufen mit brennen
den Fackeln unter Jubel und lärmenden Geschrei herum, welche aber gleich
zeitig auch von Abtheilungen der bewaffneten Bürger-Miliz begleitet waren, 
durch welche Verfügung die Ordnung aufrecht erhalten wurde, und keine 
Excesse Statt gefunden haben. 

Arbter Hauptmann 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
A március 16-i ein. 81. és 82. számú jelentéséhez kapcsolódóan beszámol a 

további fejleményekről. 
A nádor tegnap reggel arról értesítette, hogy a rend és a nyugalom biztosítása 

céljából gróf Almásy Móricot királyi biztosként Budára küldte. 
A pesti polgárságnak fegyverek kiadására vonatkozó kérelmét, amiről a 82. 

számú jelentésében már számot adott, a királyi biztos személyesen támogatta. 
Ismételt sürgetésére engedélyezte csekély mennyiségű kovaköves puska átadását. 
A magisztrátus ezzel egyelőre elégedett, úgyszintén a Budához közeledő nép
tömeg is, amely a fegyverátadás hírének hallatára visszavonult. 

Déli 12 órakor újabb néptömeg gyűlt egybe a Dísz téren, ahol beszédeket 
mondtak, majd a tanácsháza irányába elvonultak. Szándékaik békések voltak. 
A szükséges óvintézkedéseket megtette. A 12 pont megünneplésére este mindkét 
várost kivilágították és több nagy népcsoport vonult fel égő fáklyával. 

3 

An d[as] Hochl[öbliche] Hofk[rie]gsraths Präsidium 
Ofen, d [en] 18ten März 848 
Präsid. Nro. 88/p "* 

Einem pt. habe ich bereits mit meinen geh[eimen] Berichten vom 16. d{ieses] 
M[onats] Pr. 82 und 85 anzuzeigen die Ehre gehabt, dass ich sowohl von Seite 
des zur Aufrectothaltung der Ordnung, hierher gesendeten königlichen] Com
missars, Gr[a]f]e]n Moritz Almásy, als auch von der königlichen] Statthalterey, 
besonders aber vom Pesther Magistrate dringend um Feuergewehre zur noth-
wendigen Vermehrung der bewaffneten Bürgermiliz angegangen worden bin. 
Obwohl mir die loyalen Gesinnungen des grösstentheils der Pesther Bürger zu 
lange u[nd] zu wohl bekannt sind, um Misstrauen gegen sie zu hegen, so hielt 
ich dennoch in dieser Zeit, wo die Wiener Ereignisse mehr oder weniger alle 
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Köpfe in Flammen gesetzt hatten, eine Waffenaustheilung für ein zu beden
kliches Experiment, als dass ich ihr ohne höhere Ermächtigung eine grössere 
Ausdehnung als auf 150—200 Stücke hätte geben mögen. 

Die Umstände haben aber in dem Verlauf der letzten zwey Tage ihre Gestalt 
wieder wesentlich u[nd] der Art geändert, dass ich nun selbst die Bewaffnung 
eines grossen Theiles der Pesther u[nd] Ofner Bürger für eine noth wendige 
Massregel erkennen muss. 

Bey der ersten Nachricht von den Wiener Ereignissen erhitzten sich natürlich 
alle Köpfe, besonders die, der seit lange her im radikalen Sinne bearbeiteten 
ungarischen Jugend, die ihre Freude nun in allerley öffentlichen Manifesta
tionen kundgab u[nd] viele ruhiger Gesinnte wenigstens scheinbar mit hinriss. 
Indessen wurde durch die von der Statthalterey verfügte Freygebung eines 
wegen Veröffentlichung einer aufregenden Brochure hier inhaftierten Stattsge
fangenen, durch die Gewährung der Pressfreyheit u[nd] dadurch, dass die Be
hörden den Anstalten zu einem Reformbanquet — von dem man jedoch wieder 
jetzt abgekommen ist — keine Hindernisse in den Weg legten, die Ruhe in so 
weit erhalten, dass keine Art von Excessen vorkommen. Die mit grösster Schnel
ligkeit im Lande verbreitete Nachricht von dem Umschwung der Dinge, den 
uns die jüngste Zeit brachte, beginnt nun bereits ihre Wirkung auf das Land
volk zu äussern. Der Bauer, dem man die Freyheit u[nd] Gleichstellung nach 
oben angekündigt, soll nach eingegangenen Nachrichten aus einigen Komitaten, 
sehr gefärliche Simptome äussern. Man fürchtet sogar hie u[nd] wieder eine 
Nachahmung der letzten galizischen Bauernexcesse. In der Umgebung von Pesth, 
aus welcher man zu dem projektiven Banquet eine Menge gemeiner Edelleute 
zur Theilnahme eingeladen hatte, rotten sich nun ganze Ortschaften zusammen 
u[nd] wollen am künftigen Sontag, den 19. d[ieses] M[onats] nach der Stadt 
kommen. Nicht ohne Grund sind alle Bürger u[nd] die grosse Zahl der zum 
Markt in Pesth anwesenden Fremden Kaufleute für die Sicherheit ihrer Habe 
besorgt u[nd] wollen alles aufbieten um den drohenden Ungewitter zu begegnen. 
Viele, der als Tumultuanten hier gewesenen Edelleute hat eine gleiche Sorge 
zur Abreise in ihre Heymath bewogen. Der besitzende Theil der Ofner u[nd] 
Pesther Bürger sind nun übereingekommen, das Eindringen der erwähnten Mas
sen in die Städte zu verhindern, selbst die Statthalterey u[nd] Magistratsbeamten 
G[ra]f Moritz Almásy u[nd] Franz Zichy an der Spitze schliessen sich ihnen 
an u[nd] zur Erreichung dieses Zweckes bestürmen sie mich alle mit ihren 
Bitten, ihnen die nöthige Anzahl von Gewehren aus dem Zeughause zu verab
folgen, indem die k[önigliche] Statthalterey mir dazu die schriftliche Erklärung 
gab, dass nur wohlgesinnte u[nd] ansässige Bürger damit betheiligt werden 
sollten u[nd] sie somit jede Verantwortlichkeit für die Folgen gerne auf sich 
nehmen wolle. 

Wenn ich in diesem Drange der Umstände nach allseitig gepflogenen reifer 
Überlegung zu dem Entschlüsse gekommen bin, diesem Ansinnen Folge zu 
geben, so glaube ich dabey von dem Vorwurfe zu grosser Nachgiebigkeit um 
so mehr freygesprochen zu seyn, als ich eine wohlgesinnte Bürgermiliz zur Auf
rechthaltung der Ordnung in der eigenen Stadt für weit geeigneter halten muss, 
als die bewaffnete Macht, die im besten Falle durch ihr Einschreiten immer 
viele u[nd] oft lange nachwirkende Gehässigkeit auf sich ladet, u[nd] ich ferner 
bey der im ganzen Staate so wesentlich veränderten Gestalt der Dinge nicht 
bloss auf die nächste Umgebung meine Augen richten, sondern auch darauf 
Bedacht nehmen muss, dass durch die Rückwirkung,- welche meine Weigerung 
— falls ihr nachtheilige Folgen zugeschrieben werden könnten — auf die ohnehin 
aufgeregten Gemüther machen würde, die vereinzelten Kavallerie Abtheilungen 
nicht in die Lage gerathen, dass ihnen zur Vergeltung vom Lande die Verpfle
gung verweigert werde. 

Überhaput glaube ich Einem pt. meine Besorgnis nicht verbergen zu dürfen, 
dass auch ohne eines weiteren Anlasses uns in solcher Beziehung grosse Ver
legenheiten bevorstehen. Die Erhaltung der Kavallerie ist die fühlbarste Last 
des Bauern, gewiss dürfte er also jetzt, wo er sich entfesselt glauben wird, 
diese Abgabe zuerst verweigern oder wenigstens nur in Gemeinschaft mit dem 
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Adel tragen wollen. Selbst für die Bequartierung u[nd] Verpflegung der mar
schierende Truppen u[nd] Transporte hege ich Besorgnisse u[nd] sehe nicht ab, 
wie diesem Allen begegnet werden soll, wenn die Milit[är]-Alimentationsfrage 
von dem Landtage nicht bald ihre Erledigung erhält. 

Nach dieser gehorsamsten] Darstellung glaube ich der Zustimmung Eines 
hfohen] pt. zur Abgabe von altartigen Feuergewehren an die städtische Miliz 
von Ofen u[nd] Pesth um so mehr versichert seyn zu können, als diese den 
nächtliche Patrouillen Dienst übernehmen will, wodurch den jetzt sehr ange
strengten Truppen der hiesigen u[nd] Pesther Garnison eine wesentliche Erleich
terung zugeht u[nd] in die Lage gesetzt werde, eine angemessen starke Abthei
lung zur Sicherung der Munitionsdepots nächst der Waitznerstrasse verwenden 
zu können. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
Bár nem bizalmatlan a pesti polgárok iránt, mivel azonban a bécsi esemé

nyek többé-kevésbé mindenkit lázba hoztak, túlzottan veszélyes lett volna 150— 
200, fegyvernél többet kiadni számukra. A helyzet változása miatt azonban most 
már maga is szükségesnek tartja a pesti és a budai polgárok jelentős részének 
a felfegyverzését. 

A bécsi események híre különösen a radikális ifjúság fejét forrósította fel. 
Táncsics szabadon bocsátása, a sajtószabadság és reformbankett engedélyezése 
által egyelőre sikerült biztosítani a nyugalmat. A helyzet változásának a híre 
gyorsan terjed az országban és érezteti a hatását a nép körében is. A parasztság 
magatartása néhány megyében kezd veszélyessé válni. Pest környékéről nagy 
néptömeg készül 19-én a városba vonulni, amit a pesti polgárság meg akar 
akadályozni. Félő, hogy a parasztság megtagadja a lovasság ellátását. Kívánatos 
lenne, hogy az országgyűlés minél előbb döntsön a katonaság ellátásának a kér
désében. 

4 

An [das] h[ochlöbliche] H[o]fk[rie]gsraths Präsidium 
Ofen, d[en] 20. März 848 
Präsid. Nro. 96/p 

In meinem g[eheimen] Präsid[ial] Bericht vom heutigen Tage hatte ich die 
Ehre Einem pt. anzuzeigen, dass ich — nachdem ich zur Bewaffnung der Pesther 
Nationalgarde bereits 1500 Steinschlossgewehre hinausgegeben — die weitere 
diesfällige Anforderungen wegen Mangel an sonstigen Vorrath zurückweisen 
musste. Gegen Abend kommen doch der als königl [icher] Commissär hier 
befindliche G[ra]f Moritz Almásy u[nd] G[ra]f Franz Zichy mit dem dringenden 
Ersuchen zu mir, ihnen noch 1500 Gewehre verabfolgen zu wollen, weil die 
Aufregung in Pesth von Stunde zu Stunde wachse u[nd] das Ausbrechen von 
bedeutenden Unruhen zu fürchten sey. 

Schon heute Vormittag kam mir die Meldung zu, dass die unruhedurstige 
Jugend die Forderung stelle, dass die kaiserlichen] Adler u[nd] Insignien von 
unsern Kasernen entfernt werden, widrigenfalls sie heruntergerissen werden 
würden. 

Ich machte hierauf den vorbesagten G[ra]fen Almásy die Erklärung, dass die 
hiesige bewaffnete Macht ihre vollkommene Mässigung u[nd] Enthaltung aller 
Einmischung in die politische Händel durch diese Tage her sattsam dargelegt 
habe, dass wir hingegen den Adler, zu welchen wir geschworen, u[nd] die 
Farben unseres Kaisers auf keine Weise insultiren, sondern es lieber auf den 
härtesten Zusammenstoss ankommen lassen würden. Auf diese Erklärung wurde 
von dem Adlerabnehmen abgestanden, nun verlangen sie aber, dass auf die 
Kasernen die Nationalfahne ausgesteckt werde. 
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So unbedeutend diese Sache an sich selbst ist, so macht sie doch die ihr zu 
Grunde liegende Tendenz nicht recht thunlich, wenn aber der böse Wille damit 
zu entwaffnen wäre, so möchte ich in Gottes Namen dazu rathen. 

Da ich nun aber den auf ängstliche Besorgnisse gegründeten Bitten der ob-
genannten beyden H[errn] Grafen gerne Gewährung leisten möchte u[nd] selbst 
im allgemeinen Staatsinteresse möglichst dahin zu wirken trachte es zu keinen 
Ausbruch kommen zu lassen, der bey meiner geringen Truppenzahl u[nd] den 
vielen weitauseinander liegenden Punkten, die ich gegen eine dermalen unge
heuer angewachsene Volksmenge zu schützen hatte, bey dem vortheilhaftesten 
Ausgange jedenfalls die Gehässigkeit gegen die k. k. Truppen noch vermehren 
u[nd] auch sonst die übelsten Nachwirkungen haben würde, so erlaube ich mir 
den R[i]tt[mei]st[e]r Balogh als Kourier nach Wien zu schicken u[nd] erbitte 
mir durch ihn die hochgefällige Wirkung geben zu wollen, ob ich 

1. Das Aufstecken der ungartischen] Nationalfahne auf die k. k. Kasernen 
gestatten u[nd] 

2. ob ich von den im Zeughause befindlichen Percussions] Gewehren noch 
1500 Stück der Nationalgarde verabfolgen soll. Hierbey erlaube ich mir den 
Wunsch auszudrücken, dass es Einfem] pt. gefällig seyn möchte, aus den Wiener 
Vorräthen die obige Anzahl an alten Steinschlossgewehren mittelst Dampfschiff 
hierher zu schicken. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 

Jelenti, hogy a pesti nemzetőrségnek már átadott 1500 kovaköves puskát, Al-
másy Móric és Zichy Ferenc azonban sürgősen kérte még 1500 fegyver átadását, 
mivel Pesten óráról órára fokozódik az ingerültség és zavargásokra lehet szá
mítani. 

Az ifjúság ma délelőtt azt követelte, hogy távolítsák el a kaszárnyákról a 
császári sast és jelvényeket, mert ellenkező esetben letépik azokat. Arra a nyilat
kozatra azonban, hogy e sértésért a katonaság a legkeményebb összeütközést is 
vállalja, elállt a követeléstől és kérte a nemzeti zászló kitűzését a kaszárnyákra. 
Általános államérdek és a csapatok csekély ereje miatt oda kíván hatni, hogy 
ne törjön ki felkelés, amelynek sikeres leverése is súlyos következményekkel 
járna és még csak növelné a es. kir. csapatok iránti gyűlöletet. 

Utasítást kér arra vonatkozólag, hogy engedélyezheti-e a nemzeti zászlók ki
tűzését a kaszárnyákra, és kiszolgáltathat-e a nemzetőrségnek további 1500 csap
pantyús fegyvert. 

5 

An Ein hfochlöbliches] H[o]fk[rie]gsraths Präsidium 
Ofen, d [en] 27. März, 848 
Präsid. Nro. 141/p. 

Die gestrige teutsche Pesther Zeitung bringt das namentiche Verzeichnis der 
für das Königreich Ungarn ernannten Minister u[nd] drey dieser Herrn: Sze
mére, Klauzál u[nd] Pulszky sind bereits im Pesth angekommen u[nd] haben 
über ihren ämtlichen Stellung eine Beglaubigung des Miniszterpräs[identen] 
G[ra]f B[atthyány] mitgebracht. 

Nachdem mir ausser einem Erlass S[eine]r königlichen] H[oheit] des E[rz]-
h[erzogs] Reichspalatins vom 17ten dfieses] M[onats] über die Ernennung des 
G[ra]fen Batthyány zum M [inister] Präsidenten, wovon ich Einem pt. mit 
Präsfidial] Bericht vom 20. dfieses] Mfonats] ad Nro. 94 geh[eime] Meldung 
machte, weder über diese Ministerernennung, noch über die Stellung, welche 
ich als kommandfierender] General ihnen gegenüber einnehmen werde, etwas 
weiteres dienstliches zugekommen ist, so bitte ich Eine mir die diesfalls nöthigen 
Instruktionen hochgefälligst zukommen zu lassen. Zuförderst habe ich die Her
ren, als sie mir gestern ihren Besuch machten, bloss die Versicherung gegeben, 
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dass ich ihre Bemühungen zur Auf rech thai tung der Ordnung u[nd] Gesetzlich
keit bestens zu unterstützen bemüht seyn werde. 

Bey der grossen Erschütterung, welche der gesetzliche Organismus dieses 
Königreichs in letzter Zeit erlitten hat, sind so viele Interessen verletzt u[nd] 
so viele Leidenschaften aufgeregt worden, dass sich noch gar nicht klar absehen 
lässt, welche Richtung die unausbleiblichen Reaktionen nehmen werden. Leider 
dürfen wir uns nicht verhehlen, dass eine gleich passive Stellung, wie sie die 
k. k. Truppen bis jetzt behaupten zu können so glücklich waren, nicht fernerhin 
u[nd] vielleicht nicht mehr lange wird beobachtet werden können. Es beschäf
tiget mich daher die ernste Sorge, wie ich bey dem denkbaren Fall von grös
seren Unruhen, welche vielleicht auch das öffentliche u[nd] Privateigenthum 
bedrohen, namentlich in Pesth u[nd] Ofen mit unzureichenden Mitteln die ver
schiedenen weitausseinander gelegenen Punkte als: 

die Munitionsdepots an der Waitznerstrasse, die ärar[ische] Holzlegstädte hinter 
dem Lager-Spital, das Fuhrwesensdepot und die verpflegsämtl[iche] Vorräthe 
u[nd] die noch weit bedeutenderen Kameralkassen u[nd] Niederlagen in Pesth, 
die Altofner Monturs-Commission u[nd] die Munitions Depots auf dem rechten 
Donauufer u[nd] nächst Promontor zu decken im Stande seyn werde. Meine 
Streitkräfte in beyden Städten bestehen nach den dermaligen Stand in 7600 
M[ann] u[nd] 260 Pf [erde], in so lange die zur Ablösung der Artillerie Dé
tachements in Dalmatien dahin bestimmte 3 Kompagnien nicht abmarschirt 
seyn werden. Nach Abschlag der Kranken u[nd] des tägl[ichen] Dienstes bleibt 
ein ausrückens Stand von beiläufig 6—7000 M[ann]. Diese geringen Mittel dürfen 
durchaus keine Zersplitterung erleiden, wenn die Hauptsache, die Macht der 
Staats Regierung, den im Lande vorherrschenden separatistischen Tendenzen 
gegenüber aufrecht erhalten werden soll. Dieses höchster Interesse vor Augen 
habend, glaube ich also im vorhinein entschuldigt zu seyn, wenn ich vorkom
menden Falls die minder wichtigen Punkte preis zu geben mich gezwungen 
sehe, 

Eine weitere Sorge macht mir die vereinzelte Stellung der auf dem Lande 
verlegten Truppenabtheilungen, besonders die in lauter kleine Parzellen zer
rissenen Cavallerie. Ein Zusammenstoss in der Hauptstadt des Landes wurde 
seine Nachwirkung im ganzen Lande haben u[nd] diese in grosse Gefahr ver
setzen. Ich würde auch Zusammenziehung derselben in grössere Truppenkörper, 
wenigstens in Divisionen gerne antragen, wenn ich nicht fürchten müsste, durh 
diese Massregel das ohnehin sehr lebhafte u[nd] künstlich gepflegte Misstrauen 
gegen die Regierungsgewalt damit erst recht aufzustacheln. Übrigens ist diese 
Massregel ohne Zustimmung der Statthalt[erey] nicht ausführbar u[nd] selbst 
mit dieser wären die Besorgnisse wegen der Verpflegung der Truppen nicht 
beseitigt, weil die ämtliche Wirksamkeit dieser Stelle ebenfalls sehr gelähmt 
u[nd] keineswegs darauf zu rechnen ist, dass in den Komitaten ihre Befehle 
befolgt werden. Glücklicherweise lauten bis jetzt die Berichte über die Stim
mung der Landbewohner gegen die k. k. Truppen nicht ungünstig u[nd] noch 
nirgends ist der Kavallerie die Naturalien Abgabe verweigert worden. Bloss 
gestern lief der Bericht von ödenburg ein, dass der Eisenburger Komitat die 
Erfolgung der Pensionen u[nd] Patentalgehalte aus der Komitatskasse untersagt 
habe, bis nicht höhere Anweisungen deshalb erfolgen werden, worüber ich 
bereits sub Präs. Nro. 136 Einem pt. Meldung zu erstatten die Ehre hatte. 

Ich kann Einem pt. meine persönliche .Ansicht nicht vorenthalten, dass — 
wenn nicht andere Ereignisse eintreten, die den Ungarn fortbestehen des Ver
bandes mit der Monarchie wünschenswerth machen müssen — die Regierung 
in solcher Beziehung nur auf eine schwache u[nd] eingeschüchterte Parthey zu 
rechnen haben wird. 

Dadurch, dass man dem Edelmann für seine Verluste an Roboten u[nd]s[o]-
w[eiter] eine Entschädigung durch den projektirten Verkauf oder die Verpfän
dung der Kammergüter in Aussicht stellt, wird auch dieser bey ohnehin vor
hersehender Tendenz dazu, für die separatistische Richtung gewonnen werden. 
Es ist überh[au]pt voraus zu sehen, dass unserer Regierung wegen Behauptung 
der königlichen Rechte auf die Kameralgüter mit der im Lande herrschende 
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Parthey ein harter Kampf bevorsteht. Ein mir gestern zugekommenes a[Uer]-
h[ochste] Handbillet befehlt mir zum Schutze der Hofkammer die etc. 

Ich werde in solcher Beziehung gewiss mein Möglichstes thun u[nd] wünsche 
nur, dass meine geringe u[nd] im ganzen Lande zerstreute Kräfte dazu aus
reichen möchten. Die im Errichten begriffene Nationalgarde, welche zwar bis 
jetzt den besten Geist zeigt, erweckt in mir dennoch kein Vertrauen, denn das 
Material, aus welchem sie zusammen gesetzt ist, dürfte nur zu geneigt seyn 
sich auf die Seite der Bewegungsparthey zu stellen u[nd] sie wird dann unter 
solchen Voraussetzung ein sehr bedrohliches Werkzeug gegen uns. Welche Rich
tung die illirische Parthey u[nd] das Königreich Kroatien bey dieser Bewegung 
nehmen werden, darüber fehlen mir noch hinreichende Andeutungen. 

Ich glaube Einem h[ochlöblichen] H[o]fk[rie]gs[rath] von dem Stande der 
Dinge in diesem Lande, wie ich ihn täglich sich entwickeln sehe, mit Hinzu
fügung meinen eigenen Ansichten um so mehr in steter Kenntnis erhalten zu 
sollen, als hiernach Ein pt. für die militärischen Aufträge, welche mir ertheilt 
werden sollen, auch zugleich die Hinlänglichkeit der Mittel wird im Betracht 
zeihen können und mir da, wo sie sich als unzureichend darstellen, die nöthige 
Verstärkung zu geben geneigt seyn möge. 

Welche Verhaltungsbefehle ich in diesem Drange der Verhältnisse den unter
stehenden Truppen gegeben habe, wolle Ein pt. aus der Beylage entnehmen. 
(Präsid[ial] Verordnung] v[on] 19/3. 848. Nro. 93/p.) 
Expediert] am 27. März 848 mittelst Estaffete. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
Utasítást kér arra vonatkozólag, hogy vezénylő tábornokként milyen állást fog

laljon el a Pestre érkezett Szemerével, Klauzállal és Pulszkyval szemben. Az 
előző nap nála járt minisztereknek csupán arra tett ígéretet, hogy a rend és 
törvényesség fenntartására irányuló erőfeszítéseiket támogatja. 

Az országot ért megrázkódtatást követő reakció iránya még nem állapítható 
meg. A katonaság távol tartása az eseményektől a jövőben nem lesz biztosít
ható. Az a gond foglalkoztatja, hogy rendzavarás esetén hogyan lesz képes cse
kély erejével a Pesten és Budán levő különböző, egymástól távol fekvő ponto
kat biztosítani. A fővárosban levő csapatokat nem szabad szétforgácsolni, ha 
fenn akarják tartani a kormányhatalmat az országban uralkodó szeparatista 
törekvésekkel szemben. Szívesen javasolná az országban szétszórt lovas alakulatok 
összevonását, ezáltal azonban fokozódna a bizalmatlanság a kormányhatalom 
iránt. Ha nem következnek be olyan események, amelyek a magyarok számára 
kívánatossá teszik a Monarchiához fűződő kötelékek fenntartását, a kormány e 
vonatkozásban csak egy gyenge és megfélemlített pártra számíthat. 

A kamarabirtokok feletti királyi jog fenntartásáért minden bizonnyal kemény 
harcot kell majd vívnia a kormánynak az országban uralkodó párttal. 

A szervezés alatt álló nemzetőrség eddig ugyan igen jó szellemű, mégis félel
met kelt benne, ugyanis összetételénél fogva alkalmas arra, hogy az ellenzéki 
párt oldalára álljon, és ebben az esetben igen fenyegető eszközzé válhat ellenük. 

6 

An d[as] h[ochlöbliche] H[o]fk[krie]gsraths Präsidium 
ÍOfen, d [en] 28. März 848. 
Präsid. Nro. 147/p. 

Im Verfolg meines gestrigen geh[eimen] Berichtes Präsid. Nro. 142/p beehre 
ich mich Einem pt. beyliegend ein Exemplar des Aufrufes an die ungartischen] 
Patrioten zu hochgeneigter Einsicht zu übersenden. 

Wie ich bereits gestern anzuzeigen die Ehre hatte, lässt sich durchhaus nicht 
darauf rechnen, dass die ungarische Nation jetzt ihren Forderungen rücksicht-
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l[ich] der vollständigen Ministerernennung nur im Geringsten abstehen wird. 
Alles wird von dem leitenden Ausschuss in Pesth vorbereitet um im Falle einer 
Weigerung von Seiten der Regierung den Aufstand im ganzen Lande zu ver
breiten u[nd] wie der gegenwärtige Aufruf unverhohlen ausspricht, würde es 
sich dabey um nichts Geringeres, als den Sturz der Dinastie handeln. 

Ein hfochlöbliches] pt. möge sonach in hochgefällige Erwägung ziehen, in 
welcher schwierigen Lage ich mich unter solchen Umständen hier befinde. Mein 
Bemühen kann soweit nur dahin gehen, den Ausbruch so lange als möglich 
hinzuhalten u[nd] besonders einen blutigen Zusammenstoss zu vermeiden. 

Leider muss ich Einem pt. die Bemerkung machen, dass in Folge der Nach
richten aus Italien u[nd] der vielseitigen Bemühungen die italienischen Soldaten 
der hiesigen u[nd] Pesther Garnison davon zu unterrichten, die Stimmung dieser 
Truppen sehr gedrückt sich darstellt. 

Wie ich bereits gestern gehors[amst] anzeigte, steht zu erwarten, dass zur 
Bewaffnung der Nationalgarde noch mehr Gewehre von mir angesprochen 
werden werden. Das Hinausgeben derselben in so unverlässliche Hände ist 
allerdings ein gefährliches Experiment, aber in diesem Augenblick das einzige 
Mittel, um einen offenen Ausbruch noch hintanzuhalten. Ich werde daher in 
der Hoffnung die Ruhe damit noch nothdürftig zu erhalten u[nd] die Regierung 
wenigstens nicht ganz aufhören zu machen, bis durch die sehnlichst erwartete 
Ankunft S[eine]r kfaiserlichen] Hfoheit] des E[rz]h[erzogs] Palatin u[nd] die 
ihm verliehene Vollmachten zur Beruhigung der Gemüther vielleicht etwas 
Mehreres geschehen können wird, auch zu diesem Mittel greifen u[nd] ihnen 
im Nothfalle noch ein weiteres Quantum an Gewehren verabfolgen lassen. 

Ich erlaube mir diesen gehorsamsten Bericht mittelst des grenad[ier] Haupt
manns Mertens Einem pt. zu übersenden, der ihn mündlich ergänzen u[nd] 
über etwaige Fragen Auskünfte zu ertheilen im Stande seyn wird. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 

A magyar nemzet nem tekint el a teljes minisztérium követelésétől. Ennek 
megtagadása országos felkelést idézne elő. 

Az Udvari Haditanács mérlegelheti ennek alapján, hogy milyen nehéz a hely
zete. Fáradozásai oda irányulnak, hogy késleltesse a felkelés kitörését és meg
akadályozza a véres összeütközést. 

A nemzetőrség felfegyverzésére még több fegyvert fognak tőle kérni. Fegyve
rek kiadása ily megbízhatatlan kezekbe igen veszélyes dolog, e pillanatban azon
ban az egyedüli eszköz a nyílt felkelés megakadályozására. A kedélyek lecsil
lapítása érdekében szükség esetén további fegyvereket ad át. 

7 

Hofk[rie]gsr[a]ths Präsidium 
Ofen, d [en] 29. März 848. 
Präs. 154/p 

Der hiesige Garnis[ons] Artillerie] Distrikt hatte auf Befehl des Obersten 
Feldzeugamtes 35 Zentner Exercierpulver, welches seine Bestimmung nach Esseg 
hatte, miteist Contrakt nächst dem Munitionsdepot bey Promontor in ein Schiff 
verladen lassen, welches zum Abgehen bereit lag, heute Nacht aber auf Befehl 
der Ministerial Commission] durch eine von Pesth gekommenen Abtheilung 
Nationalgarde weggenommen u[nd] unter dem Vorwande nach Pesth gebracht 
wurde, dass durch solche Absendungen das Land beunruhigt werde, das Schiff 
übrigens nicht mit den vorgeschriebenen Warnungszeichen versehen u[nd] nicht 
von Militär bewacht gewesen sey. Sträflicherweise hatte mir der Garnis[ons] 
Artillferie] Distrikt nichts von dieser Versendung gemeldet gehabt, ich glaubte 
also anfänglich, als dieser Vorfall gemeldet wurde, dass von der Hinwegnahme 

— 280 — 



eines Privateigenthumes die Rede sey. Auf meines hieraufgestelltes Ansuchen 
an die Ministerial Landes Commission dieses Ärarialgut wieder freyzugeben 
u[nd] seiner Bestimmung zugehen zu lassen, erhielt ich die in teutscher Über
setzung beyliegende Note als Antwort. 

Ein pt. werden bey hochgefälliger Einsichtsnahme derselben zu ermessen die 
Gnade haben, dass darin Forderungen an mich gestellt werden, die meiner 
Pflicht so sehr zuwider laufen, dass ich keine andere, als eine verneinende 
Antwort darauf geben konnte u[nd] rücksichtlich des Verlangens einer gemein
schaftlichen Bewachung der Munitionsdepots nur bemerken könne, dass ich 
dies nur als ein Mittel betrachten könne die Ruhe zu stören statt sie aufrecht 
zu erhalten, bey dem Beharren darauf aber mich von aller Schuld feyerlichst 
lossage, wenn damit der Anlass zu Ruhestörungen gegeben würde. 

Nachdem ich nun zur Hintanhaltung eines Ausbruches in meiner Nachgiebig
keit mit grosser Selbstverleugnung bis zur aussersten Gränze gegangen bin, sa 
setze ich mich nunmehr in die Verfassung einen möglichen Angriff auf das 
Ernsteste zu begegnen, gedenke aber um meinen Truppen nicht einem undank
baren u[nd] verderblichen Stadtgefecht in Pesth auszusetzen, mich mit allen 
Truppen nach Ofen zu ziehen, wo ich nebst dem Zeughause auch das Kamerái 
Zahlamt zu nachdrücklich schützen im Stande seyn würde. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány utasítására a nemzetőrség egy 

alakulata lefoglalta az Eszéknek szánt 35 q lőport, amelyet Promontor közelében 
hajóba rakva találtak. A Bizottmánynak a lőszerraktár közös őrségére tett ja
vaslatát elutasította. Elhatározta, hogy egy bekövetkezendő támadást a legeré-
lyesebben elhárít és csapatait Budára vonja. 

8 

An d [as] hfochlöbliche] H[o]fk[krie]gsraths Präsidium 
Ofen, d[en] 31. März 848. 
Präsid. Nro. 163/p 

Durch einige Tage erfreuten wir uns in Pesth einer ziemlichein Ruhe, weil 
durch die von Pressburg hierhergekommene Nachricht, dass die a [lier] h [ochste] 
Resolution über die Besetzung der Ministerien des Kriegs u[nd] der Finanzen 
bereits nach dem allgemeinen Wunsch des Landes erflossen sey, einige Befrie
digung in die aufgeregten mistrauischen Gemüther zurückgekehrt war. Gestern 
Abends aber erhob sich der Sturm von neuem, weil die Beschränkungen, mit 
welchen diese a [lier] h [ochste] Resolution für die Wirksamkeit dieser Ministerien 
begleitet waren, den gehegten Erwartungen gar nicht entsprach. Die Bewegungs
parthey — der sich auch die Besonnenem aus Furcht als schlechte Patrioten 
zu gelten anschliessen müssen — versammelte sich vor dem Rathause, man 
schrie über Verrath, rief zu den Waffen, hielt aufreitzende drohende Reden 
u[nd] viele Stimmen riethen zu den extremsten Massregeln. 

Den anwesenden drey Ministern, Klauzál, Szemere und Pulszky, gelang es 
indessen die Gemüther damit einigermassen zu beschwichtigen, dass sie der 
versammelten Menge eröffneten, S[eine]r kaiserlichen] Hfoheit] der Reichs-
palatin sey abermals nach Wien in der Absicht gegangen, eine, den Wünschen 
des Landes entsprechende Ermässigung der a[ller]h[öchsten] Resolution zu er
langen, dass also seine Rückkehr u[nd] die Resultate seiner Bemühungen jeden
falls abzuwarten wären, bevor man sich für weitere Schritte u[nd] Beschluss-
nahmen entschliesse. Die Versammlung ging auf diesen Vorschlag ein u[ndl 
nunmehr schienen die Sachen auf ihren Wendepunkt zu stehen. Die obbenann-
ten drey H[erren] Minister waren so eben bey mir um mir diese Mittheilungen 
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zu machen. Sie bathen mich dabey ihrem Eifer für die möglichste Aufrecht
haltung der Ordnung Vertrauen zu schenken u[nd] mich — was auch immer von der 
aufgeregten Masse beschlossen oder ausgesprochen werden möge — jeder Ein
mischung, die das Übel nur vergrössern könne, zu enthalten, was ich ihnen 
auch zusagte. Sie hoffen mit dem verlässlichsten Theil der bewaffneten Natio
nalgarde das Volk in den gehörigen Schranken zu erhalten u[nd] etwaige tolle 
Beschlüsse, die hier gefasst würden, hätten ja noch keine Kraft für das ganze 
Land. Sie bathen mich bey dieser Gelegenheit ihnen einen Theil der 20 000 
scharfen u[nd] 10 000 blinden Patronen, welche ich ihnen schon anfangs zu
gesagt hatte, erfolgen zu lassen, was ich unter Einem verfügt habe. 

Sowohl S[eine]r kfaiserliche] H[oheit] der E[rz]h[erzog] Palatin, als der Mi
nister Präsident] G[ra]f Batthyány sollen erklärt haben, dass von dem günstigen 
oder ungünstigen Resultate ihrer Vorstellungen das Beybehalten ihrer Stellen 
oder ihr Rücktritt abhängen würde. Sollte unglücklicherweise das Letztere ge
schehen, so wäre damit das ganze Land in einen völlig anarhischen Zustand 
versetzt, dessen weitere Folgen sich gar nicht berechnen liessen. 

Wie ich Einem pt. bereits in meinen früheren Berichten zu hoher Kenntniss 
brachte, folgt zwar das ganze Land der eingeschlagenen nationalen Richtung, 
offenbart aber dabey die entschiedenste Anhänglichkeit an das regierende Haus, 
so wie sich denn auch bis jetzt zu meiner grossen Beruhigung noch gar keine 
Animosität gegen die k. k. Truppen bey den Landbewohnern kundgiebt. Ich 
kann aber durch die Besorgnis nicht verhehlen, dass sich auch dieser befriedi
gende Umstand schnell zum Gegentheile umgestalten könnte, wenn es in Folge 
der a [Her] h [ochsten] ausgesprochenen Modalitäten, welche die letzten Land
tagsbeschlüsse über die gänzliche Aufhebung der Urbariallasten erleiden sollen, 
der Bewegungsparthey gelingen sollte den ganz zufriedengestellten Bauernstand 
glauben zu machen, dass die Regierung damit umgehe, sie der erhaltenen Vor-
theile wieder verlustig zu machen. Es wäre in solcher Beziehung vom aller
höchsten Interesse, dass man dem ung [arischen] Adel die Verluste, welche er 
sich durch sein jahrelanges oppositionelles wühlerisches Treiben u[nd] durch 
die auf dem Landtag von ihm selbst gefassten Beschlüsse, zugezogen hat, allein 
tragen lassen u[nd] sich durch die unbeschränkte Bestättigung des Urbarial-
gesetzes, des noch wohlgesinnten kernhaften Volkes versichern, mit dessen 
Hülfe — wie die Sachen jetzt stehen — der Staatsverband mit den übrigen 
Provinzen allein erhalten werden könnte. 

Die Zusammenziehung der auf dem Lande vereinzelten Kavall[erie] Abtheil
ungen in grössere Körper, welche mir Ein pt. mit dem erhaltenen Präs, Res
kripten Nro. 898—899—906 C. K. vom 29sten dfieses] M[onats] als eine wünschens-
werthe Massregel andeutet, habe ich schon seit dem Beginne der jetzigen Be
wegung vor Augen, bey dem dermaligen Stande der Dinge würde sie aber — 
wenn der Antrag von mir ausginge — einen neuen Anlass zu Misstrauen geben, 
u[nd] auf ordentlichen Wege gar nicht ausführbar seyn. Ich hoffe aber vielleicht 
indirekt zu diesem Ziele gelangen zu können, nachdem sich schon in mehreren 
Komitaten Besorgnisse wegen bevorstehenden Gewalttät igkeiten des besitzlosen 
Theils der Bevölkerung gegen die Grundherrn laut machen, u[nd] um ihnen 
zu begegnen auf Vermehrung der bewaffneten Macht angetragen wird. In solcher 
Beziehung wurde laut heute eingelaufenen Bericht von chev[aux] leg[ers] Ré
gim [en] t Kress um eine Asssistenzleistung im Vesprimer Komitate von der Be
hörde angegangen. Ich will nun auf unscheinbare Weise dahin arbeiten, den 
Jurisdiktionen anschaulich zu machen, dass kleine vereinzelte Abtheilungen in 
ihren Cantonirungen gegen aufgeregte Massen nichts zu leisten im Stande 
wären, dass jedoch eine zusammengezogene compakte Macht, der die Mittel 
gegeben würde, sich plötzlich u[nd] überraschend nach jedem bedrohten Punkte 
zu wenden, weit mehr dazu geeignet wäre, solchen auf Mord, Brand u[nd] Plün
derung ausgehenden Banden Respekt einzuflössen. Wenn in Folge dieser erlang
ten Überzeugung die Jurisdiktionen selbst auf die Conzentrierung d [er] Truppen 
antragen werden, so wird sich dann diese erwünschte Massregel leicht aus
führen lassen. Sollte aber auch auf diesen Wege nichts zu erlangen seyn, so 
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muss ich mit diesem Projekt wenigstens in so lange im Rückhalte verbleiben, 
bis der Landtag aufgelöst u[nd] S[eine]r kaiserliche] H[oheit] der E[rz]h[erzog] 
Palatin hierher zurückgekehrt seyn werden. 

Eine mir so eben zugekommene neue Anforderung der Ministerial Com
mission] um 

200 Gewehre für das Graner 
1000 Gewehre für das Neograder 
800 Gewehre für das Veszprimer u[nd] 
500 Gewehre für das Stuhlweissenburger 

Komitat zur Bewaffnung der Nationalgarde habe ich ablehnend mit dem Be
merken zurückgewiesen, dass ich ohne höhere Autorisirung diesem Ansinnen 
nicht entsprechen könne. 
Expediert am 31. März 848 mit Estaffette um 6 ü h r Nachmittag. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 
A had- és pénzügyminiszterek működése korlátozásának hírére tegnap újból 

feltámadt a vihar. A forradalmi párt árulásról kiabált, fegyverre szólította fel 
a tömeget és fenyegető beszédek hangzottak el. Klauzálnak, Szemerének és 
Pulszkynak sikerült a kedélyeket annak közlésével lecsillapítani, hogy a nádor 
a legfelsőbb rezolúciónak az ország kívánsága szerinti megfelelő megváltoztatása 
céljából Bécsbe utazott. A három miniszter bízik abban, hogy a felfegyverzett 
nemzetőrség képes a népet kordában tartani. A lakosság körében eddig még 
nem nyilvánult meg semmilyen ellenszenv sem a es. kir. csapatokkal szemben. 
E békés állapot azonban gyorsan megszűnhet, ha a királyi szentesítés megsérti 
az országgyűlésnek a jobbágyterhek teljes felszámolásáról hozott törvénycikkét. 
A jobbágy tör vény teljes jóváhagyásával meg lehetne nyerni a népet és fenn 
lehetne tartani az államszövetséget a többi tartománnyal. 

A lovasság összevonását úgy akarja megvalósítani, hogy arra a megyék tegye
nek javaslatot. Ha tervét így nem tudja megvalósítani, akkor mindaddig a hát
térben marad, amíg az országgyűlést fel nem oszlatják és a nádor vissza nem 
tér a fővárosba. A MOIB fegyverigénylését elutasította. 

9 

An Ein kaiserliches] königliches] hochlöbliches Hofkriegsraths Praesidium 
Ofen, am 1. April 1848 
Praesidiale Nro. 176/p 
Mittelst Estaffete 

Ich muss Einem pt. in Gehorsam zur hohen Kenntniss bringen, dass die An
forderungen um Waffen für die Nationalgarde immer häufiger und dringender 
werden, und ich von allen Seiten damit bestürmt bin, und obwohl ich mich 
selbst schon wiederholt an S [eine] r kaiserlichen] Hoheit den durchlauchtigsten 
E[rz]h [erzog] Reichspalatin mit der Bitte gewendet habe, diesen mir allenthalben 
zukommenden Anforderungen Schranken setzen zu wollen, so habe ich doch von 
S[eine]r kaiserlichen] Hoheit unterm 27. und. 29. v[origen] M[ona]ts die aus
drückliche Weisung erhalten, zum Schutze der Gold und Silbervorräthe in 
Schemnitz entweder zwei Kompagnien dahin zu detachiren, oder wenigstens 
dem dortigen Kammergrafen 300 Gewehre zur Disposition zu stellen. Da ich 
nun der erstere Weisung wegen Detachirung von 2 Kompagnien durchaus nicht 
entsprechen kann, so treffe ich unter Einem die Veranlassung, dass von dem 
geringen Vorrathe in Comorn 300 altartige Steinschlossgewehre nach Schemnitz 
abgesendet werden. Desgleichen konnte ich nicht entstehen, der weitere Weisung 
S[eine]r kais[erlichen] Hoheit, de Stadt Stuhlweissenburg wenigstens 500 Gewehre 
nebst Patronen zu verabfolgen, dadurch zu entsprechen, dass ich dahin 500 
Karabiner ohne Bajonette aus dem hiesigen Zeughause abgeben Hess. 
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Von den Hferrn] Präsidenten der königlichen] ungarischen] Statthalterei 
und Hofkammer binn ich gleichzeitig bestürmt worden, den Ofner Bürgern, 
welche durch die Pesther Bewegung sehr geängstiget werden, eine weitere Zahl 
von Gewehren zum eigenen Schutz zu verabfolgen, was ich auch in Anbetracht 
der geltend gemachten Umstände durch Zuweisung von 300 alten Musketen und 
300 Karabinern aus dem Ofner Zeughause bewerkstelligte. Die provisorische 
Ministerial-Commission fordert bedeutende Waffenabgaben für den Pesther, 
Graner, Neograder, Veszprimer und Stuhlweissenburger Komitat, und gleiche 
Verlangen sind in Grosswardien, Pressburg, Erlau, Caschau, Fünfkirchen, so wie 
in andere Orten gestellt worden, welche ich in Folge des hohen Präsidial Auf
trages vorn 27. März d[ieses] J[ahres] Nro. 840/C. K. vor der Hand abzuweisen 
gezwungen binn, ohne jedoch für die nächsten Tage von gleichen, dringenden 
Begehren gesichert zu seyn. 

Auch habe ich dem H[au]ptwerbcommando von Schwarzenberg I[n]f[an]t[e]rie 
zu Raab, so wie dem dortigen Stationscommando über eine gleiche Anforderung 
des dortigen Magistrats und vice Gespannsamtes unterm 30. v[origen] M[ona]ts 
bedeutet, dass die Verabfolgung von Gewehren aus dem dortigen Urlauber Vor-
räthe zur Bewaffnung der Nationalgarde nicht zulässig und von hohen Orten 
selbst untersagt ist; doch sind mir so eben von erwähnten H[au]ptwerbcom-
mando und Raaber Stationscom[man]do die anruhenden beiden Berichte von 
30. und 31. v[origen] M[ona]ts zugekommen, woraus Ein pt. hochgeneigtest 
entnehmen wolle, dass dortorts die Verabfolgung von 738 Stfück] Perkussions 
Gewehren aus dem Urlauber Vorrathe im Drange der Umstände mittlerweile 
bewerkstelliget werden musste, ehe noch meine diesfällige verneinende Weisung 
dort angelangt war, welche unter den obwaltenden schwierigen Verhältnisse 
selbst nicht zu realisiren gewesen wäre. Es erübrigt mir sonach nichts anderes, 
als für den letzten Fall Ein pt. zu bitten, um die Perkussions-Gewehre des 
Urlauber Vorrathes von Schwarzenberg I[n]f[an]t[e]r[ie] nicht in den Händen 
der Nationalgarde zu lassen, geneigtest die Absendung einer gleichen Anzahl 
Steinschloss-Gewehre von Wien direkte nach Raab zu veranlassen, um deren 
Umtauschung möglichst bald bewerkstelligen zu können, in welcher Beziehung 
ich auch gleichzeitig an das besagte Hauptwerbcom[man]do den entsprechenden 
Auftrag erlasse. 

Wie schwierig auch in dieser Beziehung meine Stellung und die der detachir-
ten Truppencommandanten hierlandes ist, geruhe Ein pt. nach hohen Ermessen 
hiernach selbst gnädig zu beurtheilen, und doch muss ich noch einen weiteren 
Uibelstand hiermit zur Sprache bringen, der diese schwierige Stellung, noch 
mehr erschwert. In Folge des mit dem hohen Präsidial Reskripte vom 27. 
vorigen] M[ona]is Nro. 811/C. K. mir kundgemachten A[ller]h[öchsten] Kabinett
schreibens S[eine]r Majestät habe ich zwar zur weitere Nachachtung allgemein 
verlautbart, dass die Aufsteckung der Nationalfahne auf allen öffentlichen Ge
bäuden nur in der Art gestattet sey, dass das kaiserliche] Wappen stets den 
Vorrang kenntlich behaupte, und überhaupt die kaiserlichen] Insignien nicht 
beeinträchtiget oder gar verletzt würden. Dessenungeachtet bin ich leider nicht 
in der Lage, dies allenthalben kräftig aufrecht erhalten zu können; — so hat 
man in Erlau den kaiserlichen] Adler vom Werbgebäude abgenommen, und aus 
einer Mittheilung des Banater General Commando, welches darüber gleichzeitig 
Einem pt. den Bericht erstattet hat, entnehme ich, dass dies auch in Szegedin an 
allen aerarial Gebäuden mit den k. k. Insignien, Farben und Inschriften beab
sichtiget wird. Desgleichen ist in Baja die Anforderung gestellt worden, bei 
dortigen Verpflegs Magazin die Thöre, Thüren, Geländer etc. mit den National
farben überstreichen zu lassen, um bedauerlichen Excessen vorzubeugen, und 
ähnliche Anzeigen, so wie das gestellte Verlangen wegen Tragung der National 
Kokarde laufen mir stündlich aus allen Theilen des Landes ein, wo keine 
gesetzliche Ordnung mehr herrscht, und Alles sich in einem anarchischen Zu
stande befindet. 

Mit den geringen zu Gebothe stehenden Mitteln lässt sich nicht allenthalben 
Gewalt entgegen setzen, und diesem tollen Treiben lässt sich nur mit der 
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äussersten Resignation zusehen, und es gibt kein Mittel die mitunter ganz ex-
ponirten Urlauber Vorräthe zu schützen. 

Ich fühle mich daher verpflichtet diesen Sachverhalt unumwunden Einem 
pt. mit der ergebensten Bitte zur hohen Kenntniss zu bringen, wo möglich 
und schleunigst einen A[ller]h[öchstea] Befehl an das Ministerium und die 
obwohl leider beinahe ausser Wirksamkeit gesetzten kandesbehörden zu er
wirken, damit ich einestheils mit den fortgesetzten Anforderungen um Waffen 
verscheut werde, andererseits diesem Unfuge endlich Schranken gesetzt werden, 
oder mich hochgeneigtest mit jenen Mitteln zu versehen, die den Umständen 
in dieser Beziehung «angemessen sind. 

Um Einem pt. die fernere Uiberzeugung zu verschaffen, welch' übler Geist 
in Pesth verwaltet, schliesse ich beiliegend zwei Proklamationen bei, welche 
allenthalben vertheilt und angeheftet wurden, und obwohl über die heute Nachts 
mittelst Dampfschiff vorläufig eingelangte Nachricht von der vollständigen 
A[ller]h[öchsten] Bewilligung zur Bildung des ungfarischen] Ministeriums augen
blicklich eine freudige Sensation erregte, und sogar um 4 Uhr früh einen tu-
multuarischen Umzug mit Musik und Fackeln in beiden Städten veranlasste, 
wodurch die Bevölkerung übrigens bedeutend allarmirt wurde, so erheben sich 
doch jetzt schon unzufriedene Stimmen dagegen, und es ist neuerdings auf 
heute Nachmittag eine Volksversammlung in Pesth angesagt, welche die ein
zelnen Punkte erörtern und nach ihrer speziellen Ansicht modifiziert wissen 
will. Damit ist die Ruhe und Ordnung noch keineswegs hergestellt, und jede 
Stunde kann bedauerliche Ereignisse und neuerliche Ruhestörungen herbei
führen. 

Arbter Hauptmann 
Expediert mittelst Estaffete am 1. April 848, Abends 6 Uhr. 

Kivonat az eredeti fogalmazványból 

A nádor arra utasította, hogy a Selmecbányái arany- és ezüstkészlet védelmére 
küldjön oda két század katonaságot, vagy 300 puskát. A Helytartótanács és az 
Udvqri Kamara elnöke a budai polgárok, a MOIB pedig különböző városok szá
mára kért fegyvereket. Ez utóbbi kérelmet elutasította. Győrött 738 csappantyús 
puskát adtak át. Kéri, hogy kicserélésükre küldjön az Udvari Haditanács Győrbe 
hasonló mennyiségű kovás puskát. 

Annak a legfelsőbb rendeletnek, amely szerint a középületekre csak oly mó
don szabad a nemzeti zászlót kitűzni, hogy a császári felségjelek ne szenved
jenek csorbát, nem tud érvényt szerezni. 

Az Udvari Haditanács hasson oda, hogy legfelsőbb parancs menjen a minisz
tériumnak és a rendbontás végre korlátok közé szoríttassék, vagy pedig lássák 
el őt a körülményeknek megfelelő eszközökkel. 

A magyar minisztérium szentesítése nagy örömöt váltott ki, azonban már most 
vannak elégedetlen hangok és délutánra népgyűlést hirdettek ki Pesten. 

10 

An Ein k. k. Hohes Kriegsministerium 
Ofen, am 14. April 1848 
Praesidiale Nro. 262/p 

Auf meine mit dem Praesidialberichte von 27. vforigen] M[onats] Nro. 141 
gestellte Anfrage über die Stellung, welche ich als Commandirender General 
dem ungarischen] Ministerium gegenüber einzunehmen habe, und die diesfalls 
mir erbetenen Instruktionen ist mir mit dem hohen Präsidial Reskripte vom 29. 
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v[origen] M[ona]tls Nro. 898—899 et 906/C. K. bedeutet worden, dass ich durch die 
abgegebene Erklärung, mich demselben in den Bemühungen zur Aufrechthaltung 
der Ordnung und Gesetzlichkeit anschliessen zu wollen, bereits das vorläufig 
zweckdienliche beschlossen habe, und möglichst trachten salle, auch auf diesem 
Felde zu bleiben. 

Da jedoch durch die seitherigen wiederholten Eingriffe der provisorischen 
Ministerial Reichs Deputation in rein militärische Dispositionen, wie ich selbe 
Einem hohen Kriegs Ministerium schon mehrmahlen zur hohen Kenntniss 
brachte, diese passive Stellung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann und 
bei dem heute noch zu gewärtigende Ankunft des Herrn premier Ministers um 
so weniger haltbar erscheint, so war ich eben im Begriffe, mich diesfalls um 
weitere bestimmte Instruktionen an Ein hohes Kriegs-Ministerium zu wenden, 
als mir soeben die in getreuer Übersetzung hierneben anverwahrte Note der 
Ministerial Reichs Commission zugekommen ist, worin dieselbe über die von 
Einem k. k. hohen Kriegs Ministerium verfügte Detachirung einer Escadron des 
Regiments Heinrich G[ra]f Hardegg Cürassier nach Warasdin unverhohlen ihr 
Befremden mit dem beigefügten Bemerken ausdrückt, dass fortan nur das 
ungarische Kriegs Ministerium über die im Lande dislocirten Truppen zu ver
fügen habe, wozu noch die Anforderung zugefügt ist, es jedenfalls von dieser 
Detachirung abkommen zu lassen, und weiters einzuleiten, dass selbe an ihrem 
früheren Bestimmungsorte verbleibe. 

Ich sehe mich dadurch allerdings in die unan[nehmliche] Lage versetzt, dem 
Drange der Umstände nachgebend, der ung[arischen] Ministerial Commission 
erwidern zu müssen, dass ich, obwohl mir in dieser Beziehung noch keine 
höhere Weisung zugekommen ist, doch im Vertrauen auf die diesfalls von selben 
bereits getroffene entsprechende Einleitung — wornach diese Escadron also 
dortorts entbehrlich wird, in diesem Antrag eingehe, und somit auch den be
reits verfügten Abmarsch der fraglichen Escadron nach Warasdin unter Einem 
wieder redressire, was hiemit auch geschieht, indem ich nicht ermangle, Einem 
k. k. hohen Kriegs-Ministerium hievon mit Bezug auf das hohe Reskript vom 
11. dfieses] M[ona]ts Praes. Nro. 152/MK. und unter Rückschluss des herabge
langten Communicats, die gehorsamste Anzeige zu erstatten. 

Aus dem kathegorischen Tone, mit welchem diese Note verfasst ist, wolle ein 
hohes k. k. Kriegs Ministerium ferner geneigtest entnehmen, wie ich nicht nur 
in meinem Wirkungskreise beschränkt bin, sondern wie hierdurch selbst die 
allenfalsigen Verfügungen Eines hohen Kriegs Ministeriums gänzlich paralisirt 
sind. 

Wie unumgänglich notwendig mir daher zur Richtschnur für mein künftiges 
Benehmen die bestimmte Instruction ist, wie ich mich gegenüber dem un
gartischen] Ministerium in meiner Stellung als Commandirender General zu 
verhalten habe, brauche ich sonach dem weisen Ermessen Eines hohen Kriegs 
Ministeriums nicht dringender darzustellen, und dies immer mehr, als das unga
rische Ministerium bald einen directen Einfluss auf alle Zweige der Militär 
Administration nehmen zu wollen, zu beabsichtigen scheint, wobei gewiss auch 
die schon einmal verlangte Auskunft über die hierländigen Munitions und 
Waffen Vorräthe erneuert werden wird, und meine Stellung dann ganz unhalt
bar würde. 

Lederer Gfeneral] d [er] Kfavallerie] 

Kivonat az eredeti tisztázat másolatából 
A MOIB-nak a tisztán katonai ügyekbe történő beavatkozása miatt az eddigi 

passzív álláspontját nem tudja tovább fenntartani. Még kevésbé látszik ez tart
hatónak a ma érkező miniszterelnökkel szemben. Csatoltan megküldi a MOIB 
hozzá intézett jegyzékét, amelyben ez tudomására hozza, hogy a jövőben a ma
gyar hadügyminisztérium rendelkezik az országban elhelyezett csapatokkal. A 
jegyzék kategorikus hangneméből megállapítható, hogy nemcsak őt korlátozzák 
a hatáskörében, hanem a es. kir. hadügyminisztérium rendeletei is hatástalanná 
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válnak. Utasítást kér arra vonatkozóan, hogy milyen legyen az álláspontja a 
magyar minisztériummal szemben, amely minden bizonnyal megismétli az itteni 
lőszer- és fegyverkészletről egyszer már kért felvilágosítást, és helyzete akkor 
teljesen tarthatatlanná válik. 
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Я К А Б Б Е М 

ВЕНГЕРСКОЕ Г Л А В Н О К О М А Н Д О В А Н И Е В 1848 ГОДУ 

Резюме 

Первая часть статьи, исходя из централизации австрийского военного дела 
в X V I I I веке, описывает организацию новых территориальных командований, в том 
числе формирование венгерского Генерального Командования. Задачей нового ко
мандования было обеспечение интересов господствующей династии, поддержание 
порядка в подведомственной ей части страны, осуществление руководства, инспек
ции и контроля над всеми видами вооруженных сил, находящихся на территории 
страны. Его функции и деятельность не регламентировались никаким венгерским 
правительственным органом, даже государственное собрание не могло осуществлять 
над ним контроль или руководство им. Большинство венгерских генералов руково
дящего состава вышло из круга онемеченной аристокрации. 

Далее в статье рассматриваются официальные связи и членение венгерского Ге
нерального Командования, делопроизводство и его архивная система. 

Во второй части статьи рассматривается короткий период между мартовской ре
волюцией и назначением правительства Баттьани с той точки зрения, какие сложи
лись отношения между Венгерским Генеральным Командованием и Государственным 
Временным Комитетом Министра, направленным в Пешт для поддержания порядка. 
Анализируется временный характер и относительность сотрудничества этих двух 
органов; автор указывает на неизбежность расхождения взглядов и столкновений 
между представителями старого и нового порядка. Используя донесения, направ
ленные Придворному Военному Совету и венскому министерству военных дел, по
казывает тактику командующего генерала Игнаца Ледерера и его заключение о 
сложившейся обстановке; посредством документов, направленных Временным Госу
дарственным Комитетом Министра Ледереру, а также то, чтобы в отношении воен
ного имущества и снаряжения без его ведома и согласия не происходило никаких 
изменений. Он подробно описывает те дела, которые означали область столкновения 
в деятельности обоих ведомств, так в вопросах вооруженния, и обучения нацио-
ной гвардии, вывешивания национальных флагов на общественные здания и ка-
аармы, сосредоточения конницы, несения совместного караула, направления войск 
за пределы страны. В вышеуказанных вопросах Ледерер, хотя и скрежетал зубами, 
но, как правило, вынужден был отступать перед требованиями Государственного 
Временного Комитета Министра, часто ссылающегося на вероятное возмущение на
родных масс и пользовавшегося этим. В его отступлении наряду с деостаточной 
военной силой играло роль также и то, что Придворный Военный Совет вместо 
решительных указаний мог рекомендовать лишь, чтобы он припособлялся к об
становке и ценою частных уступок спасал то, что было можно спасти. 

Назначенное правителем ответственное венгерское министерство в середине ап
реля столкнулось лицом к лицу со всеми теми вопросами, которые вследствие 
временного характера ни Государственный Временный Комитет Министра, ни вен
герское Генеральное Командование не могли разрешить, но и не намеревались 
порывать отношения. 

Статья дополняется схемой, на которой изображено размещение Генеральных 



Командований, действовавших на территории Венгрии в ту историческую эпоху, а 
также десять, напечатанных с сокращениями, донесений Ледерера, направленных 
Придворному Военному Совету и венскому министерству военных дел. 

JAKAB BÖHM 

DAS GENERAL COMMANDO FÜR UNGARN IM FRÜHJAHR 1848 

Resümee 

Der erste Teil der Studie nimmt von der im 18. Jahrhundert erfolgten Zentra
lisation des österreichischen Heerwesens seinen Ausgang, beschäftigt sich dann 
mit der Organisierung der neuen Territorialkommanden (Generalate), darunter 
der Schaffung des ungarländischen General Commandos. Diese neue Komman
dostelle hatte die Aufgabe, die Interessen des Herrscherhauses zu sichern, die 
Ordnung in dem ihm unterstellten Landesteil aufrechtzuerhalten, alle auf dem 
Territorium des Landes befindlichen verschiedenen Militärformationen zu len
ken, zu beaufsichtigen und zu kontrollieren. Ihr Funktionieren, ihre Tätigkeit 
konnte von keinerlei ungarischem Regierungsorgan durch lenkende oder kont
rollierende Rolle beeinflusst werden, selbst vom Reichstag nicht. Der Grossteil 
der in Ungarn dienenden kommandierenden Generäle stammte aus den Reihen 
der deutschsprachigen Militäraristokratie. 

Im weiteren befasst sich die Studie mit den amtlichen Verbindungen, der Glie
derung, dem Geschäftsgang, sowie dem Registratursystem des General Comman
dos. 

Der zweite Teil untersucht den kurzen Zeitabschnitt zwischen der Märzrevo
lution und dem Amtsantritt der Regierung Batthyány aus dem Gesichtpunkte, 
was für ein Verhältnis sich zwischen dem ungarländischen General Commando 
und dem zur Aufrechterhaltung der Ordnung nach Pest entsandten Provisorischen 
Landes-Ministerial-Kommissariat herausgebildet hatte. Die Studie analysiert das 
Provisorium und die Relativität der Zusammenarbeit der beiden Organe; sie ver
weist darauf, daß Meinungsverschiedenheiten und Zusammenstöße zwischen den 
Vertretern der alten und der neuen Ordnung unvermeidbar waren. Die dem 
Hofkriegsrat, bzw. dem Wiener Kriegsministerium vorgelegten Berichte benut
zend werden Taktik und Meinung des kommandierenden Generals Ignatz Lederer 
über die sich herausgebildete Lage dargestellt; und im Spiegel der an Lederer 
gerichteten Zuschriften des Provisorischen Landes-Ministerial-Kommissariats wird 
das Bestreben des Kommissariats beleuchtet, daß in bezug des auf dem Gebiet 
des Landes befindlichen Militärs, Kriegsmaterials und Ausrüstung ohne seinem 
Wissen und seiner Zustimmung keinerlei Veränderungen vorgenommen werden. 
Eingehend werden jene Angelegenheiten behandelt, die in der Tätigkeit der bei
den Behörden Reibungsflächen bedeuteten, und zwar: Aufrüstung und Ausbildung 
der Nationalgarde, Hissung der Nationalfahnen auf den öffentlichen Gebäuden und 
Kaserner, Zusammenziehung der Kavallerie, Stellen gemeinsamer Wachen, Frage 
der Abkommandierung und die Kommandoführung des Militärs außerhalb der 
Landesgrenzen. In diesen Fragen mußte sich Lederer in der Regel den Forderun
gen des sich auf die Gereiztheit der Volksmasse berufenden und diese benutzen
den Provisorischen Landes-Ministerial-Kommissariats beugen. In seinem Zurück
weichen spielten nioh nur der Umstand eine Rolle, daß ihm Militär nur in un
genügendem Maße zur Verfügung stand, sondern auch elas, daß ihm der Hofkriegs
rat statt entschiedener Weisungen bloß vorschlug: sich den Umständer anzupas
sen und mit Teilzugeständnissen zu retten, was noch gerettet werden konnte. 
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Das vom Herrscher ernannte verantwortliche ungarische Ministerium sah sich 
Mitte April all jenen Fragen gegenübergestellt, die wegen der provisorischen Lage 
weder vom Landes-Ministerial-Kommissariat, noch vom ungarlândischen General 
Commando gelöst werden konnten, da keine der beiden Behörden es zum Bruch 
kommen lassen wollte. 

Ergänzt wird die Studie durch eine Skizze, die die Dislokation der auf dem 
Gebiete des geschichtlichen Ungarns tätigen General Commandos zeigt, ferner 
durch zehn, im Anhang angeführte Meldungen Lederers an den Hofkriegsrat, 
bzw. an das Wiener Kriegsministerium. 

;* 



HUNYADI KÁROLY 

A SZOVJET KORMÁNY HARCA AZ 1921. ÉVI RIGAI 
SZOVJET—MAGYAR HADIFOGOLY-EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁÉRT 

1921 nyarán — hosszú tárgyalások után — létrejött a szovjet és a ma
gyar kormány között a hadifogolycsere-egyezmény.1 A külügyminisztérium 
a rigai egyezmény megkötését úgy tekintette, hogy azzal jelentős állomás
hoz érkezett a Szovjet-Oroszországban visszatartott hadifogoly tisztek és a 
magyarországi politikai elítéltek ügyének rendezése. Az egyezményben a 
két tárgyaló fél megállapodott abban, hogy a Tanácsköztársaság alatt ki
fejtett tevékenységért a szovjet kormány által megnevezett 415 elítélt 
személyt és a megmentésükre Szovjet-Oroszországban visszatartott hadifo
goly tiszteket kicserélik. A külügyminisztérium most már szeretett volna 
minél hamarabb túlesni az egész ügyön. Annál is inkább, mivel a rendszer 
külpolitikai stabilizációja is ezt kívánta. Érthető tehát, hogy sürgette az 
egyezményben foglaltak végrehajtását. Bánffy külügyminiszter augusztus 
12-én megküldte Tomcsányi igazságügyminiszternek a rigai szerződés szö
vegét és a kiadandó magyar politikai elítéltek névsorát. Bánffy kérte, hogy 
az igazságügyminisztérium a személyek azonosságát úgy állapítsa meg és 
szállításukat úgy készítse elő, hogy az egyezménynek megfelelően szep
tember 1-én útba indulhasson az első transzport.2 

Tomcsányi azonban csak augusztus 23-án intézkedett a fegyházaknál és 
az ügyészségnél a névsor egyeztetéséről, arra vonatkozólag pedig, hogy 
kezdjék meg az elítéltek kihallgatását és a jegyzőkönyvek felvételét, szep
tember elsején, tehát 1 hét késéssel. Minden politikai elítéltnek jegyző
könyvet kellett aláírnia, amelyben nyilatkoznia kellett arról, hogy kíván-e 
kivándorolni, kéri-e az 1921. évi XL. te. 3. §-a alapján a vele szemben 
folyamatba tett bűnvádi eljárás megszüntetését. A jegyzőkönyv aláírójának 
tudomásul kellett vennie, hogy ha Szovjet-Oroszország területét bármikor 
elhagyja, a bűnvádi eljárás újra hatályba lép.3 Ezzel a hatóságok meg
szüntették ugyan a bűnvádi eljárást a kicserélendő politikai elítéltekkel 
szemben, ám rögtön gondoskodtak arról, hogy ügyük ne évüljön el, és 
adandó alkalommal eljárhassanak velük szemben. Az ügyészségek és a 
fegyházak az azonosítás során felületesen jártak el, nem mindenkinek néz
tek utána, használhatatlan jelentéseket küldtek. ,.Azonosnak látszik" meg
jegyzésekkel láttak el több nevet, és a névjegyzékbe felvett személyek tete
mes részének személyazonosságát „nem sikerült" megállapítaniok, sem azt, 
hogy melyik bíróság, miért és mire ítélte, hol tölti a büntetését, hol tartóz
kodik az illető. A budapesti királyi főügyészség válaszában 25 főről említést 
sem tett, pedig ezek ellen maga emelt vádat. A hanyagságot mutatja az is, 
hogy Tomcsányi, bár jól tudta, hogy a belügyminisztérium és a honvédelmi 
minisztérium szintén érdekelt ez ügyben, mégis csak szeptember 7-én 
fordult hozzájuk, hogy nézzék meg: a névjegyzékben szereplő személyek 

1 A rigai egyezmény létrejöttét megelőző tárgyalásokról és magáról az egyezményről ta
nulmány olvasható a Hadtörténelmi Közlemények 1975. évi 4. számában. 

2 Párttörténeti Intézet Archívuma (a továbbiakban — PA) lg. Min. Bi. 550/21. 
3 Proletár, Wien, 1921. november 10. 
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között vannak-e olyanok, akik rendőrségi eljárás alatt állnak, vagy inter
nálva lettek, illetve olyanok, akiket a katonai bíróságok elítéltek. 

Hanyagul végezték a kivándorlási szándékra vonatkozó meghallgatásokat 
is. A szeptember 1-i utasítás után egy héttel, 6-án kezdtek csak hozzá és 
szeptember 10-ig 94 főt hallgattak meg (a gyűjtőfogházban 23-at, a pest
vidékiben 3-at, a váciban 68-at), akik közül 93 a kiutazás mellett döntött. 
Közben a főállamügyész az azonosítás ismételt elvégzése alapján az aláb
biakat jelentette arról, hogy hány főt találtak meg a rigai szerződéshez 
mellékelt névsorban szereplő személyek közül a büntetőintézetekben: 

Gyűjtőfogház 42 
Pestvidéki fogház 4 
Markó utcai fogház 1 
Szerb utcai fogház 5 
Conti utcai fogház 1 
Váci fegyintézet 79 
Szegedi börtön 23 
Márianosztrai börtön 9 
Ceglédi fegyház 6 
Hartai büntető intézet 1 
Vidéki törvényszéki fogházak 29 

összesen 200 fő 

A hiányzó 215-ről azt állította, hogy azok vagy kiszabadultak már, vagy 
szökésben vannak.4 

Az idő haladt, de az első szállítmány összeállítása még mindig nem tör
tént meg. Ezen próbált változtatni dr. Schlesinger Mór, a szovjet kormány 
által felkért bizalmi, aki szeptember 27-én érkezett Budapestre. Schlesinger 
meg akart győződni arról, hogy a kivándorolni akarókat nem befolyásol
ják-e, igyekezett a névjegyzékek pontosítását elősegíteni és szorgalmazta 
az első szállítmány elindulását. Az elítéltek közül Budapesten Haubrich 
Józseffel, dr. Ágoston Péterrel, Kéri Pállal tárgyalt, Vácott Rabinovits Jó
zseffel és dr. Varjas Elemérrel. 

Szeptember 28-án az igazságügyminisztériumban kezdett tárgyalásokat az 
igazságügy-, a honvédelmi, a belügy-, a külügyminisztérium és a MÁV 
képviselőivel a kiadandó politikai elítéltek útbaindításának módozatairól, 
az orosz hadifoglyok hazaszállításának időpontjáról és módjáról. Ezen az 
értekezleten határozták meg a névjegyzékek ismételt pontosításával kap
csolatos tennivalókat is. 

Megállapodtak, hogy rövid idő alatt tisztázzák: az orosz hadifoglyok és 
az orosz polgári egyének, valamint a magyar politikai elítéltek közül kik 
akarják elhagyni az országot és kik nem. Mindkét esetben elkészítik az írás
beli nyilatkozatot. Egyúttal a belügyminisztérium 1921. szeptember 28-i 
4284. sz. rendelete alapján a kicserélési akció keretében az országot elhagyó 
személyeket lefényképezik, ujjlenyomatokat készítenek, kiállítják az utazási 
okmányokat, összeállítják a névjegyzéket, beszerzik az írásbeli nyilatko
zatot, amely szerint az illetők beleegyeznek abba, hogy ha Oroszországba 

4 PA. lg . Min. Bi. 550/22. 
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való beutazásuk, valamilyen oknál fogva nem történik meg, újból vissza
szállítják őket Magyarországra.5 

Schlesinger, miután minderre ígéretet kapott, optimista hangon nyilat
kozott a kicserélési akció lebonyolításáról.6 

Ezek után még két hétig tartottak az első szállítmány elindításának elő
készületei. Végre október 22-én — tehát három hónappal a rigai egyez
mény megkötése után — indult el a Nyugati pályaudvarról 60 fő Szovjet-
Oroszország felé. Köztük volt az életfogytiglani börtönre ítélt Nyisztor 
György népbiztos, továbbá 2 halálraítélt, 7 életfogytiglanra, 15 tizenöt évi 
börtönre ítélt politikai fogoly. Az elítélteket, mint a közönséges bűnözőket, 
erős csendőri fedezettel kísérték a Markó utcai fogházból a Nyugati pálya
udvarra. Kettesével voltak összebilincselve. A szobi vonat két első vagon
jában, rácsos ablakú kocsikban, a vonaton is összebilincselve, 15 csendőr 
és két detektív kíséretében utaztak.7 Űtjuk Szobig valóságos politikai tün
tetés volt. A vasutasok, az induló munkásvonatok utasai „kalap, zsebkendő 
és kézintegetésekkel, viszontlátásra, legyetek kitartóak kiáltással, könnyez
ve búcsúztak tőlük."8 

Szobon a csehszlovák csendőrök vették át a csoportot. Ők a súlyosabban 
elítélteket bilincselték meg, de csak azért, mert nem volt több láncuk. 
Januschek Antalt, aki a Szlovák Tanácsköztársaság népbiztosa volt, kiemel
ték a szállítmányból és Prágába szállították.9 Ez szerződésellenes lépés volt 
és a kísérő magyar detektíveknek közbe kellett volna lépniök, nekik azon
ban eszük ágában sem volt Januschek elhurcolásának megakadályozása. 

A csoportot Drezdában a Vöröskereszt vacsorán látta vendégül. A német 
KP szolidaritási ünnepséget akart rendezni, de a német rendőrség azt nem 
engedélyezte. A párt képviselői azonban részt vettek a vacsorán. A stettini 
(Szczecin) kommunisták élelmiszerrel ajándékozták meg a csoport tagjait. 
Kenyeret, kolbászt, jelentős mennyiségű vajat, 600 szivart, 300 cigarettát 
és 40 csomag dohányt adtak át a csoportnak.10 

Ruszkay ezredes, a stettini magyar hadifogoly-fogadó bizottság vezetője, 
jogtalanul megmotoztatta a szállítmány tagjait és minden írásos feljegy
zést, útközben írt levelet elkobzott tőlük. Jelentésében, amelyben az el
kobzott iratokat és a foglyok hangulatát jellemzi, a következőket írta: 
„Leveleikben az egész világ munkássága mártírjainak vallják magukat. 
Kettő írt a hírhedt magyar kínzásokról. Azon reményben vannak, hogy 
a szabadság hazájából mielőbb visszajöhetnek a Tanács-Magyarországba. 
A hosszú fogság néhánynál a kommunizmus iránti rajongást még fokozta. 
Különben csendesen viselkednek, útközben néha énekelték az Internacioná-
lét."11 

A magyar politikai elítéltek útbaindításával egyidejűleg, október 22-én, 

5 Országos Levéltár. Külügyminisztérium hadifogoly osztály, (a továbbiakban — OL KÜM 
hdf. o.) Jungerth misszió iratai. 53. cs. 411. sz. KÜM átjrat a Schlesingerrel folytatott tárgya
lásokról. 

6: Pesti Hírlap, 1921. október 2. 
7 Magyar Hírlap, 1921. október 23. 
8 ÖL KÜM hdf. o. 42. tétel 89 422. Bencze György detektívfelügyelő jelentése az „első kom

munista szállítmányról". 
9 Bencze György idézett jelentése. ' 
10 Hadtörténelmi Levéltár. A stettini hadifogoly-fogadó bizottság. Vegyes jelentések, átira

tok. 1921. 8. füzet. 
11 Uo. 
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elindult Moszkvából Rigába az első túsz-szállítmány is, amelynek tagjai 
már szeptember 20-án Moszkvában voltak és arra vártak, hogy a buda
pesti csereszállítmányt elindítsák. A túszok csoportja 362 tisztből, a velük 
utazó 15 asszonyból és 7 gyermekből állt. Jungerth, a rigai magyar misszió 
vezetője, nagy megkönnyebbüléssel, de elhamarkodottan sóhajtott fel. Az 
első csere lebonyolításáról szóló jelentése fogalmazványára nagy betűkkel 
írta rá: ,Hála az égnek!"12 

A fellélegzés korai volt. A honvédelmi minisztérium új manőverbe kez
dett. Azt állította, hogy 2500-nál jóval több visszatartott tiszt van Orosz
országban, és ha a 2500 ellenében kiadják a 400 politikai elítéltet, akkor a 
2500-on felüliek kicserélésére nem lesz lehetőség. Ez nyilvánvalóan azt cé
lozta, hogy ha másképpen nem, így torpedózzák meg a kicserélés lebo
nyolítását és tartsanak vissza minél több kommunistát, hogy azután az íté
letet végrehajthassák rajtuk. Ezért a honvédelmi minisztérium azt köve
telte, hogy a politikai elítéltek bizonyos hányadát csak névlegesen adják ki. 
Az már korábban látható volt, hogy a rigai szerződéshez csatolt 415 fős 
névsorban szereplő személyeknek több mint a fele él majd a kivándorlás 
lehetőségével. Jóval több, mint amennyire a kormányszervek számítottak, 
hiszen felületes munkájuk alapján szeptemberben készített statisztikájuk
ban csak kb. 100 fő kiadásával számoltak. Ebbe az adatba eleve bekalku
lálták a kivándorolni szándékozók megdolgozását is, azért, hogy ne éljenek 
a kivándorlás jogával. Később azonban kiderült, hogy a tervezettnek több 
mint a duplája lesz az országból kivándorlók száma. Hogy minél kevesebb 
politikai elítélt kiadására kerüljön sor a visszatartott tisztek ellenében, a 
honvédelmi minisztérium igyekezett rávenni az ügyet intéző szerveket arra, 
hogy a második szállítmány indításától kezdve a szállítmányokba három
negyed részben olyan elítélteket is felvegyenek, akik nem akarnak, vagy 
nem tudnak (meghaltak!) kivándorolni. Azt tervezték, hogy a második és 
harmadik csoporttal 120—120 személyt adnak ki, mindegyikbe 2—2 nép
biztost, 80—80 elítéltet osztanak be és körülbelül 40—40 -olyan személyt, 
akik nem akarnak kivándorolni, vagy meghaltak. A negyedik csoportban 
mennek ki a még hátramaradt személyek és még az 5 népbiztos. Ezzel 
egyidejűleg utasították Jungerthet, mindent kövessen el, hogy a szovjet 
kormány a túsz-transzportok létszámát 6—800 főre emelje.13 

Elképzelhető Jungerth megdöbbenése és dühe, amikor az utasítást meg
kapta. Felindulásában ezt írta a táviratra: „Budapesten nem olvasták el 
az 1921. október 8-án kötött szerződés III. szakaszát, mert akkor nem jön
nének ilyen ajánlattal. Hogy képzeli magának a tisztelt Minisztérium, hogy 
az oroszok »halottak és eltűntek kiadása« ellenében adnak túszokat visz-
sza."14 

Jungerth a rigai szovjet követhez írt levelében erről az elképesztő javas
latról nem tett említést, csupán a túsz-szállítmányok létszámának növelését 
(6—800 fő) kérte a csere gyorsabb lebonyolítása érdekében és biztosította a 
követet, hogy a magyar kormány kész a kivándorolni szándékozókat 3 to
vábbi csoportban kiszállítani.15 

12 OL KÜM hdf. o. Jungerth misszió iratai. 53. cs. 390. sz. 
13 Uo. : 347. sz. A KÜM számjel sürgönye Jungerthez 1921. október 23-án. 
14 Uo. 
15 Uo. : Jungerth levele a rigai szovjet követhez 1921. október 24-én. 
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Jungerth nagyon jól tudta, ha a külügyminisztérium utasításához tartja 
magát, rögtön vége lesz az egész kicserélési akciónak. A külügyminisztérium 
azonban egyidejűleg Schlesingert is tájékoztatta a csoportok Összeállításával 
kapcsolatos álláspontjáról.16 

A kormány tetézte még az egészet azzal is, hogy október 6-án a Tisza
perben halálbüntetést szabott ki Kéri Pál újságíróra, aki a rigai szerződés 
névjegyzékében a 148. sorszám alatt szerepelt. Ez a lépés a kicserélési szer
ződés megszegését jelentette. 

Budapesten már az új elgondolásnak megfelelően állították össze október 
27-én a politikai elítéltek 2. szállítmányát. A szállítmányba ténylegesen be
osztottak 1 népbiztost, 9 életfogytiglanra, 14 tíz éven felüli börtönre, 2 ha
lálra ítélt személyt és még 12 elítéltet. A 60 főre tervezett csoport többi 
22 tagját meghalt, kivégzett, megszökött, illetve meg nem található sze
mélyek nevével „pótolták". 

Szinte nevetséges, hogy egyidejűleg „elővigyázatosságból" 22 élő kom
munistát is készenlétbe állítottak arra az esetre, „ha az oroszok feltétlenül 
60 élő kommunistát fognak követelni".17 

A szovjet kormány résen volt. Kéri elítéléséről tudomást szerezve azonnal 
közölte, hogy a második túsz-szállítmányt csak Kéri Pálnak a Budapestről 
indítandó második csoporttal való kiutazása ellenében engedik ki Szovjet-
Oroszországból.18 

Schlesinger is figyelmeztette a kormányt, hogy leáll a kicserélés, ha Ke
rít nem adják ki a soron következő szállítmánnyal. A kormány elutasító 
választ adott. A kiadatást azzal az állítással tagadta meg, hogy Kérit kö
zönséges bűncselekményekért ítélték el, holott Kéri szerepelt a szerződés
hez mellékelt névjegyzékben, tehát kiadása felett semmiféle vita nem lehe
tett. Tomcsányi ezért kénytelen is volt kijelenteni, hogy elvben nem zár
kózik el Kéri elutazása elől, de erre csak később kerülhet sor, mivel a 
Tisza-perben hozott ítélet jogerőre való emeléséig, sőt a fellebbviteli tár
gyalásig is szükség van Kérire. 

Az igazságügyminisztérium valóságos célja az volt, hogy a súlyosan el
ítélteket a végsőkig visszatartsák, Tomcsányi szerint „kézi zálogként".19 Ez 
motiválta a nem kommunista Kéri vei kapcsolatos álláspontot is. Kéri Pál 
ismert polgári demokrata újságíró volt, Károlyi Mihály környezetéhez tar
tozott. Jelentős szerepet játszott az 1918. évi polgári demokratikus forra
dalomban. Az ellenforradalmi rendszer bíróság elé állította. A vád ellene 
az volt, hogy „felbujtott" Tisza István meggyilkolására, s ezen a címen 
halálra ítélték. Kéri Pál személye a magyar kormány zsaroló akciójában 
különösen értékes volt, mindenesetre értékesebb, mint egy kevésbé ismert 
kommunistáé. A súlyosan elítéltek visszatartásával tehát az volt a szándé
kuk, hogy a későbbiek során nyomást gyakorolhassanak a szovjet kor
mányra. De más is volt e manőver mögött. Ha beválik az elképzelésük, és 
meghalt, szökött, meg nem talált elítélteket, tehát fiktív neveket is elfogad 
a szovjet kormány és a súlyosan elítéltek kiadását is sikerül elhúzni, s 
közben a túszok 600—800-as csoportokban mégis jönnek, elérhetik azt, hogy 

16 Uo.: 410. sz. 
17 Uo. : 42. tétel 87 399/21. 
18 Uo. : 96. tétel 87 949/21. 
19 Uo. 
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a súlyosan elítélteket nem kell kiadniok, szökötté, eltűntté, vagy halottá 
nyilváníthatják őket. 

Hogy valóságos céljaikról eltereljék a figyelmet, hivatkoztak a tervbe 
vett amnesztiarendeletre is, azt állítva, hogy az a politikai elítéltek nagy 
részét érinti majd. A valóságban az 1921. december 22-én kiadott amnesz
tiarendelet nem terjedt ki a kommunistákra és azokra, akiket a Tanács
köztársaság alatti politikai tevékenységükért ítéltek el. Korlátozott jellegére 
utal az is, hogy csak az öt évet meg nem haladó ítéletekre vonatkozott.20 

Ezek a lépések végső soron a kicserélési akció zsákutcába vitelét készí
tették elő. A következő lépés az volt, hogy a hazatérő fogolyszállítmányok
ról azt jelentették, hogy azok nem is a visszatartott tisztekből állnak, ha
nem tele vannak „kommunistagyanús személyekkel és zsidókkal".21 Mind 
az első, mind a második szállítmányról azt állították, hogy nem feleltek 
meg a megkötött szerződéseknek, nem az internáló táborokban visszatar
tott hadifogoly tiszteket osztották be a transzportokba.22 A valóságban a 2. 
szállítmánnyal az omszki, a barnauli táborokban és a városokban vissza
tartott tisztek jöttek haza. Sem Barnaulban sem Omszkban akarata elle
nére nem tartottak vissza senkit. Kirchner ezredes — a HM hadifogoly 
osztályának vezetője — véleménye „téves megítélésen alapult" — írta 
Jungerth.23 

A honvédelmi és az igazságügyminisztérium azonban mindent elkövetett 
azért, hogy olyan helyzetet teremtsen, ami véget vet az egész kicserélési 
akciónak. Fellépésük alapja a hadifoglyoknak mint politikailag veszélyes 
elemeknek a megítélése volt. A honvédelmi minisztérium hadifogoly osz
tálya egyértelműen azt követelte, hogy az egész hadifogolyakciót állítsák le 
és fejezzék be: „Azon hadifoglyoknak, akik még Oroszországban maradtak, 
annyira el van a fejük csavarva, hogy hazatérésük esetén nem fognak tudni 
beilleszkedni az itthoni viszonyokba és ezért ezeknek az elemeknek a ha
zatérése a mi szempontunkból nem is lehet kívánatos."24 Ezzel egyidejűleg 
folyt a szovjet kormánnyal szembeni bizalmatlanság propagálása. Elítélték 
Jungerthet is, aki „túlságosan liberálisan viselkedett" a szovjet kormánnyal 
szemben. Kirchner odáig ment, hogy „kommunistagyanúsnak" állította be 
Jungerthet.25 

A honvédelmi és az igazságügyminisztérium Jungerth ellenőrzése végett 
és a konstruktív megoldások megakadályozására azt követelte, hogy küldje 
ki a kormány dr. Karkis Kornél hadbíró alezredest két másik munkatárs
sal Rigába.26 Ez a követelés egyenlő volt a külügyminisztérium megbízott
jával szembeni bizalmatlanság kinyilvánításával, egyben szervezeti, sze
mélyi feltételeket is teremtett ahhoz, hogy a honvédelmi és az igazságügy
minisztérium közvetlenül a helyszínen érvényesítse a saját elképzeléseit. 
Karkisnak és társainak emellett fontos feladata volt a hadifoglyok között 
végzendő elhárító tevékenység és a szovjet állam ellen irányuló felderítés 
megszervezése. 

20 Igazságügyi Közlöny, XXX. évf. 22. sz. 849—851. o. 
21 PA. lg. Min. Bi. 550/133. HM átirat az igazságügyminiszterhez 1921. november 22-én az 

első túsz-szállítmány összetételéről. 
22 OL KÜM hdf. o. Jungerth misszió iratai. 53. cs. 558. Jungerth 1922. január 27-i jelentése. 
23 Uo. 
24 PA. lg. Min. Bi. 550/147. Kirchner 1921. december 21-i jelentése. 
25 Uo.: Jungerth magániratai. A Szovjetunióval való kapcsolataim. 
26 Uo. lg. Min. Bi. 550/133. SZ. 
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A honvédelmi és az igazságügyminisztériumnak a csere kudarcba fullasz-
tására vonatkozó szándékát a szovjet kormány keresztülhúzta. Hogy a 
csereakció ne álljon le, hajlandó volt a második túsz-szállítmányt is útBa 
indítani. Kitérni e gesztus elől nem lehetett, a politikai elítéltek második 
csoportját is el kellett indítani. November 10-én indult el a második csoport 
60 politikai elítélttel Budapestről. Ezzel a csoporttal utazott el Bajáki Fe
renc, Mosolygó Antal, Bogár Ignác. A csehszlovák hatóságok azonban, Ká
roly király puccskísérlete miatt, beszüntették a határforgalmat és a cso
portot nem vették át. Vissza kellett hozni a transzportot, amely 20-án újra 
elindult volna, mivel a csehszlovák hatóságok értesítették a magyar ható
ságot, hogy fogadják a csoportot, ám ekkor a németek közölték, hogy nem 
közlekedik hajójárat Stettinből Rigába, nem tudják a csoport szállítását 
biztosítani.27 Végül is december 1-én indult el a szállítmány a rákosi pá
lyaudvarról, teljes titoktartás közepette. Sem az időpontot, sem az indulási 
pályaudvart nem közölték. Ezért a csoport tagjai hozzátartozóiktól sem 
tudtak elbúcsúzni. Az első szállítmány elutazását kísérő politikai demonst
ráció megismétlődését a rendőrség mindenképpen el akarta kerülni. A má
sodik túsz-szállítmány 118 fővel december 19-én érkezett meg Csótra. 

A második csoporttal indult haza 45 orosz hadifogoly is. Amikor a szov
jet kormány a népbiztos-per idején elrendelte a tisztek visszatartását, a 
magyar kormány az országban visszamaradt orosz hadifoglyok hazaszállí
tásának felfüggesztésével válaszolt, annak ellenére, hogy Szovjet-Oroszor
szágból a legénységi állományú magyar hadifoglyok továbbra is jöttek 
haza. A magyar kormány most már úgy látta, hogy az orosz hadifoglyok 
visszatartásának semmi értelme és hatása nincs, sőt politikai szempontból 
sem kívánatosak, valamint anyagilag is csak terhet jelentenek. December 
2-án indult el a csóti táborból a csoport: 399 férfi, 142 nő és 65 gyermek.28 

Ezután megszakadt az 1921. évi rigai szerződés végrehajtása. Az ok a 
magyar kormány szerződésszegő politikájában keresendő. Hosszan tartó 
válságidőszak kezdődött, amelyben a józan ész felülkerekedését végül is a 
szovjet kormány határozott és következetes fellépése kényszerítette ki. Hoz
zájárult ehhez a külügyminisztérium, elsősorban Jungerth — többször saját 
egzisztenciáját is veszélyeztető — segíteni akaró közreműködése is. 

Gustav Hilger, a magyar kormány által a kicserélés ellenőrzésére felkért 
megbízott, 1921. november 5-i moszkvai levelében a külügyminisztérium
nak előre jelezte, hogy a magyar fél részéről tapasztalt huzavona miatt a 
szovjet kormány várhatóan csak új követelések teljesítése esetén lesz haj
landó a csere folytatására. Feltehető volt, hogy a szovjet kormány kérni 
fogja, hogy azok helyett, akiknek személyazonosságát nem lehet megálla
pítani, vagy eltűntek, illetve meghaltak, más elítélteket adjanak ki. Ra
gaszkodni fog ahhoz is, hogy a kiadandó magyar politikai elítéltek egy-egy 
csoportjába az általa megnevezett személyeket beosszák.29 A külügyminisz
térium és Jungerth elismerte e felfogás jogosságát.30 

A honvédelmi és az igazságügyminisztérium viszont mereven szembe
szállt a külügyminisztérium álláspontjával. Ez csak tovább mélyítette a ki-

27 OL KÜM hdf. o. J u n g e r t h misszió i ra ta i . 53. cs. 540. sz. 
28 UO.: 40/n. 37 751. sz. 
29 UO.: 42—97 315/1921. sz. 
30 PA. lg . Min. Bi. 550/143. K á n y a levele Tomcsányihoz 1921. december 5-én. 
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cserélés válságát. A rigai egyezmény végrehajtásának felújítására nem szü
letett konstruktív elgondolás. Jungerth minden felhatalmazás nélkül utazott 
1921. decemberében Rigába. Kíséretében volt dr. Karkis Kornél hadbíró 
alezredes és Fleischakker Rudolf vk. százados, hírszerző tiszt, akiket a 
honvédelmi minisztérium követelésére küldtek ki Jungerthtal. 

Jungerth 1921. december 23-án érkezett Rigába, 24-én kapcsolatba lépett 
Alekszandrival, a szovjet kormány megbízottjával. Alekszandri szemére ve
tette Jungerthnak azokat a manővereket, amelyekkel a magyar kormány a 
kiadásra kért politikai elítélteket megpróbálja visszatartani. 

Jungerth először tájékozódni igyekezett a visszatartott tisztek helyzetéről. 
Ennek során meggyőződhetett arról, hogy a szovjet kormány a megálla
podások értelmében tervszerűen folytatta összpontosításukat Moszkvába, 
hogy adott esetben a soron következő szállítmányt elindíthassa. Az irkutsz-
kiak és a krasznojarszkiak egy csoportja már decemberben úton volt 
Moszkva felé és január közepén meg is érkezett oda.31 A turkesztáni túszok 
előtt is nyitva állt az út, de nem mertek elindulni, mivel féltek a moszkvai 
tífusz-, kolera- és himlő járványtól.32 Jungerth kénytelen volt megállapítani, 
hogy a tél rendkívüli nehézségei ellenére a túszok Moszkvába történő eva
kuálása „hihetetlen tempóban" ment végbe.33 

Mindez rneggyőzően cáfolta a magyar kormánykörök vádaskodásait arról, 
hogy a szovjet kormány húzza-halogatja a túszok összegyűjtését és indu
lásra való előkészítését. Azt bizonyította, hogy a szovjet kormány az eredeti 
szerződésben foglalt feltételek betartása esetén kész à kicserélés folytatá
sára. A tények hatására a külügyminiszter is kénytelen volt megállapítani, 
hogy „eddig nincs okunk feltenni, hogy az orosz-szovjet kormány rossz-
akaratúlag igyekeznék a f. évi július 28-án megkötött egyezmény lojális 
végrehajtása alól kibújni. Ellenkezőleg, számos adatunk van arra, hogy az 
ottani hivatalos tényezők az egyezmény őszinte végrehajtását kívánják."34 

A szovjet kormány a kicserélés folytatásának feltételéül azt követelte, 
hogy Kéri Pált osszák be a politikai elítéltek harmadik szállítmányába. Ez
zel a követeléssel Kéri megmentésén kívül a szovjet kormány azt is érzé
keltetni akarta, hogy nem hajlandó a magyar kormány különböző manő
vereinek engedni. A Kéri-ügyben való kemény fellépés egyúttal figyel
meztetés is volt, hogy a hadifogoly túszok hazaengedése csak a rigai szer
ződés alapján történhet. A szovjet kormány nem hajlandó eltűrni azt, hogy 
miközben a maga részéről a rigai szerződésben foglaltak szerint cselekszik, 
a magyar kormány különféle kibúvókat keres saját politikai céljai érvé
nyesítésére. Alekszandri Jungerthot erre nyomatékosan figyelmeztette és 
megnevezett még 12 személyt, akiket a harmadik csoporttal el kell küldeni 
Moszkvába, ha a kicserélést folytatni akarják, (Bokányi, Szabados, Jancsik, 
Rabinovits, Kelen, Glatter, Szép, Folyó, dr. Szántó, Paksy, Kravkó, Hikádé). 

Jungerth, aki azt szerette volna, hogy a kicserélés folytatódjék, mindent 
elkövetett a kért személyek elindítása érdekében. A táviratok sorát küldte 
haza a külügyminisztériumba, hogy rávegye az itthoniakat a szállítmány 

31 OL KÜM hdf. o. J u n g e r t h misszió i ra ta i . 53. cs. 466. sz. 
32 Uo. : 550. sz. 
33 Uo. : 508. sz. 
34 Uo. : 540. sz. A Nemzetgyűlésben e lmondandó előadás tervezete Bánffy kü lügymin isz te r 

részére . 
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megfelelő összeállítására és útbaindítására.35 A külügyminisztérium, amely 
szintén szerette volna az egész ügyet minél hamarabb megoldani, éles hangú 
átiratban követelte az igazságügyminisztertől a megnevezettek beosztását 
a harmadik csoportba. Közölte, hogy ennek megtagadása esetén a felelős
séget a csere leállításáért az igazságügyi szervekre hárítja.36 Jungerth a 
kormány felhatalmazása nélkül megígérte Kéri és a többi megnevezett sze
mély kiadását a harmadik csereszállítmánnyal, annak ellenére, hogy több 
táviratot kapott itthonról, amelyben közölték vele, hogy Kérit, Glattert és 
Jancsikot az igazságügyminisztérium nem adja ki.37 Jungerth ígéretét Alek-
szandri február 4-én örömmel nyugtázta és rögtön intézkedett a harmadik 
túsz-szállítmány Moszkvából történő elindítására. 1922. február 5-én 290 
fős csoport indult útnak, amelynek túlnyomó többsége krasznojarszkiakból 
állt. Február 13-án érkeztek Rigába. A csoportba beosztották Marschall 
Károly századost is, hisz Jungerth ígéretet tett Kéri jövetelére, akinek elle
nében a szovjet kormány hajlandó volt Marschallt kiadni.38 

Budapestről is elindították a harmadik cserecsoportot, azonban Kérit, 
Glattert, Jancsikot nem osztották be. A csoport létszáma 55 fő volt, köztük 
három népbiztos: Ágoston Péter, Bokányi Dezső és Szabados Sándor. Ezzel 
a szállítmánnyal utaztak az első csoport hozzátartozói is. A csoportot 18 
fős csendőrkarhatalom kísérte a legnagyobb titokban a rákosi pályaudvarra. 

Hatodikán érkeztek Szobra, de a cseh—német határról a csehszlovák ha
tóságok visszahozták őket, mivel a német vasutassztrájk következtében az ot
tani vasúti forgalom leállt. 10-én érkeztek vissza Budapestre ahonnan 16-án 
újra elindultak.39 Már az induláskor és útközben is rendkívül brutálisan 
bántak velük, puskatussal ütötték és összebilincselve tartották őket. 

A szovjet kormányt nemcsak a kért személyek egy részének az ígéret elle
nére történő visszatartása háborította fel, hanem a magyar politikai elítél
tekkel szemben tanúsított magatartás is. A cserét mégis lebonyolították, 
ami a szovjet kormány nagyfokú jóindulatát tükrözte és azt bizonyította, 
hogy hajlandó messze elmenni azért, hogy a rigai szerződést végrehajtsák. 
Azonban, mivel Kéri Pál nem utazott a csoporttal, Marschall Károlyt a 
szovjet megbízottak visszatartották és később vissza is szállították Moszk
vába. 

A harmadik túsz-szállítmánnyal, amelyet több részletben cseréltek ki a 
politikai elítéltek csoportjával, érkezett haza a 10 főtúsz közül 6 fő. A hírek 
szerint hárman nem éltek már, egy pedig állítólag szabadon élt és keres
kedelemmel foglalkozott, illetve más hírek szerint tífuszban meghalt.40 A 
tíz főtúsz többségének hazaengedése szintén olyan gesztus volt, amely a 
szovjet kormány messzemenő megoldási szándékát bizonyította. 

Idehaza azonban az igazságügy- és a honvédelmi minisztérium össze
fogott erővel dolgozott azon, hogy mindenképpen megakadályozza a kicse
rélés folytatását. Ezt szolgálta a kért személyek kiutazásának megtagadása. 
Folytatták támadásaikat Jungerth ellen, akit azzal vádoltak, hogy nem 

35 ÜO.: 553., 590., 574. sz. 
36 PA. lg . Min. Bi. 550/163. 
37 OL KÜM hdf. o. J u n g e r t h misszió i ratai . 53. cs. 581. és 621. sz. 
38 Uo. : 594. sz. 
•39 PA. lg . Min. Bi. 550/170. 
40 OL KÜM hdf. O. 42—87 948. SZ. 

— 298 — 



szolgálja a hadifogolyügyet, túllépi hatáskörét, önkényeskedik és abban 
hisz, hogy a szovjet fél a rigai szerződés betartására törekszik.41 

Megpróbálták a represszáliák alkalmazását is. Az igazságügyminisztérium 
meg akarta tagadni a harmadik csoporttal kiutazandó hozzátartozók útba-
indítását. Fenyegetőzött azzal is, hogy a halálra ítélteket kivégezteti. A Mi
niszterközi Bizottság február 8-i ülésén kialakult vitában olyan javaslatok 
hangzottak el, hogy a Nemzetgyűlésben és a közvéleményben szítsanak 
újabb szovjetellenes hangulatot, amelyben a csere megszűnéséért a felelős
séget a nyilvánosság előtt a szovjet kormányra hárítják. Azonban sem a 
honvédelmi, sem az igazságügyminisztérium képviselője nem merte elfo
gadni ezt a javaslatot. Attól tartottak, hogy érveik nem lesznek elegendőek 
a közvélemény meggyőzésére, sőt attól féltek, hogy a közvélemény felkor-
bácsolása ellentétes hatást válthat ki és a politikai elítéltek kiszállítása 
melletti hangulat erősödéséhez vezethet.42 

Olyan eszközhöz nyúltak inkább, amely nem kívánta a közvélemény 
megdolgozásának nehéz munkáját, de egyszer s mindenkorra kátyúba 
vihette a kicserélés ügyét. Azokban a január végi napokban, amikor Jun-
gerth sűrűn küldte táviratait a harmadik csoport személyi összetételével 
kapcsolatban, és amikor a szovjet kormány jóindulatot tanúsítva mindent 
megtett a kicserélés folytatása érdekében, a kormány január 19-én kivé
geztette Engi Lajost. Engi Lajos munkás volt, letartóztatása után Szegeden 
a börtönben tartották fogva. 

Engi Lajos kivégzéséről Landler Jenő a Bécsi Magyar Újságban közzétett 
nyilatkozatában kijelentette: „Engi kivégzése a szovjet kormánnyal kötött 
megállapodás ellenére történt. Júliusban kötötte meg a szerződést a szovjet 
kormány megbízottja és Jungerth Rigában. Ennél a megállapodásnál jelen 
volt Rákosi Mátyás, aki Rigából visszajövet közölte velem Moszkvában, 
hogy a listán változtatás már nem volt eszközölhető, mert a magyar minisz
tertanács ezt a listát hagyta jóvá, ellenben Jungerth feltétlen kötelezettsé
get vállalt, hogy a lista a halálraítéltekkel kiegészítendő, akár szerepelnek 
a listán, akár nem. Ebből nyilvánvaló, hogy Engit a megállapodás ellenére 
végezték ki."43 Ezt a kivégzést nem lehetett másképp felfogni, mint a leg-
drasztikusabb lépést a hadifogolycsere megakadályozására. A kormány na
gyon jól tudta, hogy a kivégzés rendkívül válságos helyzetbe hozhatja a 
kicserélést. Jungerth már korábban, a megtorló intézkedések tervbe vétele 
idején nyomatékosan figyelmeztette az igazságügy- és a honvédelmi mi
nisztériumot e lépések beláthatatlan következményeire. ígéretet is kapott 
arra vonatkozóan, hogy minden halálraítélt szerepel a rigai szerződéshez 
mellékelt névjegyzékben és ezért kivégzésükre nem kerülhet sor. Jungerth 
ezt megnyugtatásul többször is közölte a szovjet megbízottakkal.44 

Éppen ezért a szovjet kormányt rendkívül felháborította Engi Lajos ki
végzése, amit joggal minősített a rigai szerződés durva megsértésének és 
ami a hadifogolycsere további folytatásával kapcsolatos magatartásának fe
lülvizsgálására késztette.45 A magyar kormány magatartása olyan újabb 

41 PA. lg . Min. Bi. 550/173. 
42 UO. : 550/164. sz. 
43 Bécsi Magyar Újság, 1922. j a n u á r 25. 
44 OL KÜM hdf. O. 42—41 825/13. SZ. 
45 Uo. : J u n g e r t h misszió i ra ta i . 53. cs. 572. sz. J u n g e r t h 1922. j a n u á r 31-i je lentése a KUM-ba . 
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lépésekre késztette, amelyek elejét vették a további kivégzéseknek. Egy
úttal olyan irányba kellett az események alakulását terelni, hogy a kicse
rélés a válságos helyzet ellenére se álljon meg, hisz ha az bekövetkezik, 
akkor nem sikerül az elítélt magyar kommunisták és más haladó gondol
kodású politikai személyek kimentése az ellenforradalmi Magyarországról. 
Ez pedig a magyar kormány céljának elérését jelentette volna, kénye-kedve 
szerint járhatott volna el az elítéltekkel szemben és megszabadult volna 
az általa amúgy is veszélyesnek minősített hadifoglyok hazahozatalának kö
telezettségétől is. 

A szovjet kormány ebben a helyzetben elhatározta, hogy újabb követe
lésekkel lép fel, elsősorban azért, hogy megakadályozza a további kivégzé
seket. „Engi kivégzésével előtérbe került Moszkvában a 400-as névjegy
zékbe fel nem vett és halálra ítélt kommunistáknak a megmentése" — 
jelentette Jungerth 1922. január 31-én.46 Ennek jegyében készített el a szov
jet kormány egy kiegészítő névsort 73 személyről, amelyet január végén 
kapott meg Jungerth. 

E névsor tulajdonképpen a rigai szerződéshez kapcsolt névjegyzék pon
tosabbá tételét, olyan személyek megmentését szolgálta, akikről a 400-as 
lista összeállításakor nem tudtak. Az újabb adatokat elsősorban az első és 
második csereszállítmánnyal kiutazott kommunisták szolgáltatták. Közre
működött ebben Schlesinger Mór is, aki 1922. februárjában ismét Budapes
ten járt. Utazásának célja az volt, hogy felkutassa azokat az elítélteket, 
akik az eredeti listán szerepeltek ugyan, de a magyar kormány „nem ta
lálta őket'*. Igyekezett a listában szereplő neveket és személyeket tisztázni. 
Ugyanis sokak neve pontatlan volt, némelyek keresztneve el volt cserélve, 
másoknál a kiszabott büntetés kitöltésének helye volt pontatlan. Megpró
bált olyan politikai elítélteket is felderíteni, akik a rigai szerződéshez csatolt 
listán nem szerepeltek. A hatóságok Schlesinger munkáját ahol tudták, aka
dályozták. Homályos felvilágosításokat adtak neki, ezért elsősorban a hozzá
tartozók által elmondottakra támaszkodhatott. „Nagy nehézség, hogy a ma
gyar ügyészségek a kicserélési akciót szabotálják" — nyilatkozta Schlesinger 
a Bécsi Magyar Újságnak 1922. március 5-én. 

Az igazságügyminisztérium képviselőjével folytatott tárgyalásokon viszont 
Kéri Pálnak a legközelebbi szállítmánnyal történő kiutazására határozott 
ígéretet kapott.47 Schlesingernek módot adtak arra, hogy ellátogasson a 
börtönökbe. Tapasztalatait a következőkben foglalta össze: „Váci látoga
tásom alkalmával ott mintegy 700 politikai elítéltet találtam. A többi nagy 
fogházak is tömve vannak. Becslésem szerint az elítéltek száma az inter
náltakon kívül 3—4000-re tehető. Meglátogattam a hírhedt zalaegerszegi 
tábort is. A foglyok száma 1016, akik közül 6—700 politikai, közöttük 60 
olyan, akik most tértek vissza Oroszországból. Meglepetésemre találkoztam 
olyanokkal is, akiket 1921-ben nagy fáradtsággal sikerült a Fekete-tenge
ren hazaszállítanom, s akik most könyörögve kérnek, tegyem lehetővé, 
hogy visszatérjenek* Oroszországba. Az élelmezés igen rossz, hosszabb ott-
tartózkodás esetén rendkívül elégtelen. A fegyelmi büntetések is rendkívül 
brutálisak. 

46 Uo.: 572. sz. 
47 Bécsi Magyar Üjság, 1922. március 5. Schlesinger Mór nyilatkozata. 
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A kikötést csak pár napja törölték el, de helyette hatvan napi egyeszár
kát rónak ki, minden másnap böjttel súlyosbítva."48 

Schlesinger adatait felhasználták a 73-as lista pontosításához. Erre már 
felvettek olyan személyeket is, akiket nem a Tanácsköztársaság alatti maga
tartásuk miatt ítéltek el, hanem a későbbiek során tartóztattak le és ítéltek 
el. így szerepelt e listán például Andics Erzsébet egyetemi hallgató, akit 
15 évre ítéltek és Márianosztrán tartottak fogva. A 73-as listán 14 halálra
ítélt és 14 életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtott személy volt.49 A szovjet 
kormány megbízottja 1922. február 28-án átadott Jungerthnak egy 415 
nevet tartalmazó listát, amely a rigai egyezményhez csatolt névjegyzék 
javított változata volt. Tartalmazta a 73-as listában szereplőket és a Schle
singer által pontosított neveket.50 

A 73-as névjegyzék átadása alkalmával Alekszandri közölte Jungerthtal, 
hogy a szovjet kormány Engi Lajos kivégzése ellenére sem állítja le a rigai 
szerződés végrehajtását. Ennek feltételéül azonban az új névjegyzékben 
szereplő személyek kiadását szabta meg, olyanformán, hogy a magyar 
kormány írásbeli nyilatkozatot ad, amelyben kötelezi magát a kért 73 sze
mély kiadására.51 Alekszandri követelte azt is, hogy a kicserélési arány
számot változtassák meg, 1:6 helyett az új arányszám 1:4 legyen és az 
általa megnevezett személyeket a soron következő szállítmányba osszák be. 
Az arányszám módosításának követelésével a szovjet kormány szorosabbá 
akarta tenni a kicserélésre kerülő személyek feletti ellenőrzést. 

Jungerth és Alekszandri között január 31-én nagy vita indult meg, első
sorban a 73-as listával kapcsolatban. Jungerth először elutasította, majd 
amikor látta, hogy más kiút nincs, ígéretet tett arra, hogy a későbbiek 
során megtárgyalhatják a 73 személy kiadását. Arra vonatkozólag is nyi
latkozott, hogy a név szerint követelt személyeket — köztük Kérit is — 
beosztják a soron következő szállítmányba.52 Miután Jungerth ily módon 
határozott ígéretet tett, Alekszandri engedett a kicserélési arányszámmal 
kapcsolatos követeléséből és megegyeztek az 1:9-es kicserélési arányban. 
Jungerth még ezen a napon levelet írt a külügyminisztériumba. Javasolta, 
hogy a kért 73 személyt a magyar kormány adja ki. 

Alekszandri, Jungerth nyilatkozataiban bízva, intézkedett a következő 
szállítmány előkészítésére. Még a honvédelmi minisztérium megbízottja, 
Kar kis Kornél is kénytelen volt elismerni a szovjet fél jóindulatú maga
tartását. „A szovjet kormány itteni képviselői megbíznak Jungerth kijelen
téseiben.. . a szovjet nagy engedményt tanúsított, elfogadta az 1:9 kicse
rélési arányszámot.. . Mindezt azért fogadta el, mert feltétlenül bízott Jun
gerth azon kijelentésében, hogy tőlünk megkapják a jelenlegi kommunista 
szállítmánnyal többek között Jancsikot és Glattert, valamint Marschall el
lenében Kérit, s végül az I. kommunista szállítmányban volt egyének hoz
zátartozóit" — írta Karkis a honvédelmi minisztériumba küldött jelenté-

48 u o . 
49 OL KÜM hdf. o. J u n g e r t h misszió i ra ta i . 53. cs. 572. sz. 
50 Uo . : 676. sz. 
51 UO. hdf. O. 42—46 013/13. sz. 
52 Uo. hdf. o. J u n g e r t h misszió i ra ta i . 53. cs . 559. sz. Pőzel konzu l levele J u n g e r t h e z 1922. 

j a n u á r 16-án. (Pőzel Marscha l l t á b o r n o k n a k , Marschal l Káro ly a p j á n a k ki je lentet te , hogy 
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seben.53 Jungerth újra bizakodóan ítélte meg a helyzetet, feltéve, ha az 
itthoni hatóságok támogatják az Alekszandrinak tett ígéretei végrehajtá
sában. Ügy látta, hogy februárban, de legkésőbb a tavasszal, az egész ki
cserélést be lehet fejezni.54 

Jungerth reménye azonban korai volt. Idehaza a honvédelmi és az igaz
ságügyminisztérium élesen elhatárolta magát Jungerth ígéretétől és ismé
telt támadást indított személye ellen. A Miniszterközi Bizottság 1922. feb
ruár 5-i ülésén a két minisztérium képviselői tiltakoztak Jungerth maga
tartása ellen, javasolták, tiltsák meg neki, hogy bármilyen kérdésről tár
gyaljon a szovjet képviselővel.55 Tomcsányi igazságügyminiszter éles hangú 
szemrehányást tett Bánffynak és Jungerthot hatáskörének túllépésével vá
dolta, amiért „egyes névszerint megnevezett egyének további kiadása, vala
mint a névjegyzékbe (a rigai egyezményhez csatolt névjegyzék) fel nem 
vett további kommunistáknak a kicserélése iránt tárgyalásokba bocsátko
zott, s ily irányba reánk nézve alakszerűleg mintegy kötelező ígéreteket is 
tett, melyek be nem tartása és ennek következményei miatt az itthon mű
ködő hatóságokra óhajtja hárítani a felelősséget."56 

Közölte azt is — elsősorban a kényszerhelyzet hatására —, hogy nem 
zárkózik el a 73 személy kiadása elől. Erre azonban csak azután kerülhet 
sor, miután a visszatartott tisztek hazaszállítása megtörtént. A 73-as listán 
szereplők közül csak azok kiadásához járul hozzá, akiket a Tanácsköztár
saság alatti magatartásukért ítéltek el. Tomcsányi álláspontjával a honvé
delmi miniszter egyetértett. Bánffy és Kánya törekvései ellenére a Minisz
tertanács, élén Bethlen Istvánnal, szintén elhatárolta magát Jungerthtól. 
Bethlen szerint „ . . . itt úgy tűnik, Jungerth nem tudott eléggé ellenállni 
az orosz-szovjet megbízott pressziójának."57 

Jungerth rendkívül nehéz helyzetbe került. A szovjet megbízottak egyre 
óvatosabbakká váltak vele szemben és elvesztette saját kormányának bizal
mát is. Kányához írt magánlevelében éles hangon bírálta Tomcsányi maga
tartását, amelynek következtében egyre nehezebbé válik a kicserélés lebo
nyolítása és lehetetlenné teszi az ő helyzetét is a szovjet fél előtt.58 Keserű 
hangon reflektált a személyét ért támadásokra is. „Nagyon sajnálom, hogy 
épp most, amikor az utolsó néhány száz kicseréléséről van szó, nem bírom 
a kormány bizalmát."59 

A minisztertanács tovább feszítette a húrt azzal, hogy március 17-i ülé
sén, elsősorban Bethlen, Tomcsányi és Belitska javaslatára, határozatot 
hozott arról, hogy Kérit nem indítja útnak, sőt egyelőre a soron következő 
negyedik csoportot sem készíti elő. Bánffy és Kánya ellenérvei nem hatot
tak. Mindketten igyekeztek elérni, hogy Kéri a negyedik csoporttal kiutaz-
hassék. Megpróbálták megértetni a szovjet fél követelései megtagadásának 
következményeit. Azzal is érveltek, hogy Jungerthnak felhatalmazása volt 
arra, hogy ha feltétlen szükséges, saját belátása szerint, soron kívül kiad
hatja a szovjet fél által megnevezett személyeket. Bethlen, saját miniszte-

53 Uo. hdf. o. J u n g e r t h misszió i ra ta i . 53. cs . 609. sz. Kar kis Kornél je lentése a HM-nek 
1922. február 11-én. 

54 U o . : 572. sz. 
55 PA. lg . Min. Bi. 550/164. sz. 
56 OL KÜM hdf. O. 42. té tel 57 718/13. SZ. 
57 Uo. : A min i sz te r t anács 1922. márc ius 17-i ü lésének jegyzőkönyve . 
58 Uo. : KÜM hdf. o. J u n g e r t h misszió i ra ta i . 53. cs. 614. sz. 
59 Uo. : 674. sz. 
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rét meghazudtolva, tagadta Jungerth ilyen felhatalmazását és minden jogot 
a Minisztertanácsnak tartott fenn,60 holott Bánffy még 1922. február 28-án 
közölte Jungerthtal, hogy Kéri Glatter és Jancsik kiadása a soron követ
kező csoporttal biztosítva van.61 

Schlesingernek, aki februárban Budapesten járt, hasonló tájékoztatást 
adtak. „Kéri Pálra teljes garanciát kaptam arra nézve, hogy Kérit a leg
közelebbi szállítmánnyal útbaindítják" — nyilatkozta Schlesinger a Bécsi 
Magyar Újságnak. 

Ezek a tények egyre világosabbá tették azt, hogy a hadifogoly-ügyben a 
külügyminisztérium próbálkozásaival szemben az ellenerők bizonyultak erő-
sebbnek. Tevékenységükkel sikeresen keresztezték a kicserélés menetét. 
Vérszemet kaptak azoktól az eredményektől, amelyek a bethleni konszoli
dációhoz újabb hozzájárulást jelentettek. A Bethlen—Peyer paktum meg
kötése és az egységes párt létrejötte bizonyos fokig megerősítette a Bethlen
kormány helyzetét. Szerették volna, ha a génuai konferencián — amelynek 
előkészületei már folytak — a szovjet kormányt megzsarolják a hadi
fogoly-ügyben. A honvédelmi miniszter 1922. március 28-án a külügymi
niszterhez írt átiratában azt javasolta, hogy a génuai konferencián a ma
gyar képviselők lépjenek fel az európai kormányokkal együtt a szovjet kor
mánnyal szemben a hadifogolykérdésben és követeléseik teljesítését a gaz
dasági tárgyalások feltételéül szabják meg. Javasolta a honvédelmi minisz
térium, hogy Génuát megelőzően hozzák „az orosz-szovjet kormányt er
kölcsi kényszerhelyzetbe" Európa előtt, és ennek érdekében indítsanak pro
pagandakampányt ellene.62 

A minisztertanács március 17-i ülésének határozatát megváltoztatva az 
elítéltek negyedik csoportját mégis összeállították. A csoport 36 főből állt, 
köztük két népbiztos — Kalmár és Vántus —, 3 halálra és öt életfogytiglanra 
ítélt személy volt. Kérit a csoportba nem osztották be. A cserefoglyokat már
cius 24-én indították útba.63 A negyedik cserecsoport ellenében a szovjet 
kormány 98 fős csoportot készített elő. Ezek kicserélésére még sor került, a 
szovjet kormány azonban — látva, hogy a magyar kormány ígéreteiben vég
képp nem bízhat meg — leállította a kicserélést.64 Kéri kiadásának nyílt 
megtagadása hatásosabb szankciók kidolgozását tette szükségessé. 

Jurenev, aki a rigai szovjet külügyi képviselet tagjaként foglalkozott a 
kicserélés irányításával, közölte Jungerthtal, hogy a továbbiakban garan
tálva akarják látni az elítéltek kiküldését és addig nem tárgyalnak a csere 
folytatásáról, amíg kellő biztosítékokat nem kapnak a magyar kormánytól. 
Kijelentette, hogy minden további lépés Kéri kiadásától függ. Kifejezte a 
szovjet kormány gyanúját, hogy miközben a visszatartott tiszteket fokozato
san hazaengedik, a magyar kormány nem teljesíti ígéreteit, fennáll annak a 
veszélye, hogy a politikai elítélteken végrehajtják a halálos ítéletet.65 

Az igazságügyminisztérium képviselője kénytelen volt a külügyminiszté
riumnak ígéretet tenni arra, hogy Kérit május végén kiadják, mivel addig 

60 Uo. : A min isz te r tanács 1922. márc ius 17-i ü lésének jegyzőkönyve . 
61 UO.: KÜM hdf. O. 96. té tel 87 949/21. sz. 
62 Uo. : ME i ra tok . Vegyes 1922. 3094. sz. 
63 PA. lg . Min. Bi. 550/222. sz. 
64 Uo . : 550/246. sz. 
65 OL. KÜM hdf. o. 96. tétel 87 949/21. sz. J u n g e r t h 1922. ápri l is 29-i je lentése . 
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meglesz az újabb tárgyalás a Tisza-perben. Ezt a tárgyalást viszont Kéri 
nélkül nem tudják megtartani, hisz ő az egyik fő vádi ott és nélküle e tár
gyalás Európában és Magyarországon is „komédiává válnék".66 

Tetézte a magyar kormány szerződésszegő politikáját és teljes mértékben 
igazolta a szovjet kormány aggodalmát, hogy Klein Imrét május 17-én ki
végezték, annak ellenére, hogy a 73-as listán szerepelt. Klein Imre az 1922. 
április 22-én Moszkvában készült névjegyzékben szerepelt a halálraítéltek 
között. Neve mellett a következő bejegyzés olvasható: „elítélve Budapesten, 
a katonai törvényszék által; jelenleg Budapesten, a Margit körúton van."67 

A külügyminisztérium tudott a kivégzés végrehajtásának tervéről, figyel
meztetett is arra, hogy az ítéletet ne hajtsák végre: , , . . . Klein Imrét f. hó 
17-én ki fogják végezni. Nevezett a 73-as pótnévjegyzékbe fel van véve. 
Félő, hogy ez az eset a krasznojarszki főtúszok kiszabadítására káros be
folyással lesz" — írta Pőzel Tibor konzul.68 

Klein kivégzése a szovjet kormányt arra figyelmeztette, hogy keményebb 
rendszabályokhoz nyúljon és egyúttal siettesse is a kicserélés befejezését. 
Jurenev véleménye, amellyel a Külügyi Népbiztosság is egyetértett az volt, 
hogy „az elhúzódott cserét, amilyen gyorsan csak lehet, be kell fejezni, mert 
ebben látja a kommunisták biztonságának egyetlen garanciáját."69 Egyúttal 
Jurenev helyettese, Samecsko, Moszkva utasítására figyelmeztetően közölte 
Jungerthtal, hogy a „túszok között is vannak kémkedésért halálra ítéltek".70 

A szovjet kormány módosította a 73-as listát és felvett arra még 22 sze
mélyt. Az új névjegyzéket, amely 1922. április 22-én állítottak össze Moszk
vában, Jurenev május 11-én adta át Jungerthnak. A névjegyzékben 9 ha
lálra, 13 életfogytiglanra, 43 tizenöt évi, 30 tizenöt évnél kevesebb börtönre 
ítélt személy neve szerepelt.71 „A magyar kormány részéről elkövetett szá
mos szerződésszegés (mint valótlan információk közlése a jegyzékben sze
replő személyekről, a cserére vonatkozó részmegállapodás nem teljesítése 
stb.), a halogató je l leg. . . és a magyar kormánynak az a kívánsága, hogy 
elsősorban meghatározott kategóriába tartozó személyeket kapjon" — ez a 
magatartás a szovjet kormányt arra késztette, hogy a Kun Béla által ösz-
szeállított 95-ös kiegészítő névjegyzéket előterjessze.72 

A szovjet kormány képviselője a tárgyalásokon követelte a 95-ös jegyzék
ben foglalt személyek kiadását. A csere végrehajtására vonatkozóan az 1921. 
évi megegyezést tekintette mérvadónak. 

Jurenev a szovjet kormány utasítására közölte Jungerthtal az alábbiakat: 
1. A szovjet kormány hajlandó kicserélni a krasznojarszki és a turkesztáni 

túszokat 1:3 arányban. 
2. Kelent és Rabinovicsot a soron következő szállítmányba be kell osz

tani. 

66 Uo. : Pőzel konzul feljegyzése Jungerth számára 1922. április 27-én. 
67 Uo. : KÜM hdf. o. 42. tétel 68 894/13. Jungerth 1922. május 14-i jelentése. 
68 Uo. : 42. tétel 65 724/13. Pőzel konzul 1922. május 16-i feljegyzése 
69 PA. 500. f. 12/64. öe. 34. Jakubovics feljegyzése a Külügyi Népbiztossághoz 1922. jú

nius 2-án. 
70 Uo. 
71 uo. : KÜM hdf. o. 42. tétel 68 894/13. Jungerth 1922. május 14-i jelentése. 
72 PA. 500. f. 12/64. öe. 34. Jakubovics feljegyzése a Külügyi Népbiztosság Kollégiumához 

1922. június 2-án. 
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3. A kért 95 személyt július 1-én ki kell szállítani és értük a szovjet kor
mány kiadja a még hátralevő túszokat.73 

Jungerth látva, hogy a húrt végsőkig feszítették, kérte a külügyminisz
tert, hasson oda, hogy a kormány adjon ígéretet a kért személyek kiadá
sára. Mindenekelőtt az ígéret megadását kérte, úgy vélve, hogy ezzel vala
mennyi túsz kiadását elérheti. Azzal is érvelt, hogy ha ezek kiadására sor 
kerül, akkor sem lesz a kiadott személyek száma az eredeti, a rigai szerző
désben megállapított 400-as létszámnál nagyobb.74 Kánya Jungerth jelenté
sét és a névjegyzéket azzal adta át Tomcsányinak, hogy a felsoroltak sze
mélyazonosságát mielőbb állapítsák meg és foglaljanak állást, hogy kiad-
hatók-e. Egyúttal kérte a névjegyzékben szereplő összes halálraítéltre vo
natkozó ítélet végrehajtásának felfüggesztését. Sürgette a jegyzőkönyvi 
meghallgatást a kivándorlási szándékot illetően.75 

Május 16-án az igazságügyminisztériumban a külügyminisztérium képvi
selőjével megtartott értekezleten megállapodtak abban, hogy Kelen, Rabi-
novics, Dovcsák, Haubrich és Glatter kiadása elől nem zárkóznak el, viszont 
elutasítják a 95-ös névjegyzékben szereplő személyek kiutazásának engedé
lyezését. Ez az álláspont megfelelt a minisztertanács május 12-i ülése hatá
rozatának, amely elutasította a szovjet kormány követelését a 95 személy 
kiadására vonatkozóan. 

Ez az álláspont azt jelentette, hogy a hadifogolycsere-akció a magyar 
kormány elutasító magatartása következtében ismét, és talán végképp, 
zsákutcába jutott. 

Az időközben Moszkvába szállított krasznojarszki és turkesztáni tisztek 
között a magyar kormány huzavonája elkeseredett hangulatot szült. Mind 
erősebbé vált az a véleményük, hogy a kormány nem törődik hazaszállítá
sukkal.76 A krasznojarszkiak Jungerth útján beadvánnyal fordultak a kül
ügyminiszterhez, hogy eszközölje ki a szovjet kormány által kért személyek 
kiszállítását, mert őket csak ezek ellenében indítják haza.77 Ezzel egyidőben 
idehaza a hozzátartozók ismételten felléptek és újult erővel követelték a 
kicserélés folytatását. Egyre inkább olyan helyzet alakult ki, amelyben a 
kormány, ha végképp kitér a kicserélés folytatása elől, szovjetellenes rá
galmai ellenére sem tudott volna érdemleges magyarázatot adni a kicserélés 
megszakítására. Annál is inkább, mivel közismert volt, hogy az első szállít
mányok cseréje rendben lefolyt, a kiadott politikai elítéltek ellenében a 
szovjet kormány megfelelő számú túszt küldött haza. A magyar kormány 
magatartása következtében a kicserélést szabotáló politika is zsákutcába ju
tott. Ebből a helyzetből csak egy kiút volt, feltétel nélkül el kellett fogadni 
a szovjet kormány követelését, és be kellett fejezni a kicserélést. 

Feltétlenül befolyásolta a kormány magatartását a génuai konferencia ki
menetele is. A szovjetellenes egységfront megbontása, az imperialista hatal
mak közötti ellentétek kihasználása és a rapallói egyezmény megkötése 
megerősítette a fiatal szovjet állam nemzetközi helyzetét. 

Hozzá kell tenni ehhez azt is, hogy a génuai konferencián — Bethlen 

73 OL ME i ra tok . Vegyes 1922. 4994. sz. J u n g e r t h 1922. má jus 11-i je lentése . 
74 Uo. : KÜM. hdf. o. 42. té te l 68 894/13. sz. 
75 Uo. 
76 PA, lg . Min. Bi. 550/246. J u n g e r t h 1922. ápri l is 29-i je lentése . 
77 OL ME i ra tok . Vegyes 1922. 5899. sz. J u n g e r t h 1922. jún ius 8-i je lentése. 
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tudtával — a magyar külügyminisztérium képviselői több kérdésben érint
kezésbe léptek a szovjet képviselőkkel és megegyeztek a tárgyalások foly
tatásában. Ezek a tárgyalások és a génuai konferencia körülményei a ma
gyar kormányt annak felismerésére késztették, hogy már nem érdemes né
hány politikai elítélt körüli huzavonával a tárgyalások esetleges pozitív 
kimenetelét megzavarni. 

A magyar kormány mindent egybevetve arra kényszerült, hogy 1922. jú
nius 19-én elfogadja a szovjet kormány garanciákat tartalmazó követeléseit. 

A kicserélés folytatásának alapfeltételeként továbbra is a rigai szerződés 
következetes betartását jelölték meg. A szovjet kormány azonban a csere 
folytatását csak az alábbi garanciák megléte esetén volt hajlandó folytatni. 

1. A magyar hatóságok azonnal beszüntetik a represszáliákat és a szovjet
ellenes uszítást a hadifogoly-üggyel kapcsolatban. Megszüntetik a bebör-
tönzöttekkel és hozzátartozóikkal szemben alkalmazott rábeszélést és meg
félemlítést, amelyet arra használtak, hogy az elítélteket visszatartsák a ki
cseréléstől. 

2. A magyar kormány legkésőbb 1922. augusztusáig elindítja Rigába a ki
cseréltek hozzátartozóit. 

3. A rigai szerződéshez csatolt névjegyzékben szereplő halálra és élet
fogytiglanra elítéltek túlnyomó többségét az ötödik csereszállítmánnyal a 
magyar kormány útbaindítja Rigába. 

4. A következő szállítmányokkal, legkésőbb augusztus l-ig, kiadja a ma
gyar kormány a pótnévjegyzékben szereplő elítélteket. 

5. A szovjet kormány újabb pótlistát ad át a magyar kormánynak és az 
abban felsorolt személyeket, amennyiben kérik kiutazásukat, legkésőbb 
1922. októberéig Rigába szállítják. 

6. A kicserélési egyezmény nem jár le véglegesen, a szovjet kormánynak 
joga van a későbbiek során is elítélt személyeket kikérni és a magyar kor
mány azokat köteles kiadni. 

7. A magyar fél köteles minden esetben a szállítmány Budapestről való 
elindulásakor értesíteni rigai képviseletét a szállítmányban levő halálra és 
életfogytiglani börtönre ítéltek számáról. A személyes kicserélteknek (pl. 
Kéri Pál, a népbiztosok) a nevét is közölni kell.78 

Ennek a megegyezésnek az alapján kezdődött meg újra a csereszállítmá
nyok összeállítása. 

Moszkvából, a tiszti szállítmány június 25-én kelt útra és 26-án érkezett 
Szebes, lett határállomásra. Mivel azonban a szovjet kormány időközben 
arról értesült, hogy Budapestről a cserecsoport még nem indult el, utasította 
a szállítmány kísérőjét — Gábor Józsefet —, hogy a szállítmányt további 
intézkedésig a határállomáson tartsa vissza. Budapestről 1922. június 28-án 
indult el Rigába a politikai elítéltek ötödik csoportja. Ezzel utazott el Kéri 
Pál, Kelen József, Dovcsák Antal, Haubrich József és még 32 elítélt.79 Jú-

78 Gábor József: A szovjet kormány akciója a magyarországi fehérterror üldözöttéinek 
megmentésére. Párttörténeti Közlemények, 1964. 4. sz. 

79 Bécsi Magyar Üjság, 1922. június 30-i sz. A Kéri Pál kicseréléséhez való ragaszkodásban 
több ok játszott közre. Mindenekelőtt Kéri politikai magatartása, kiemelkedő szerepe a pol
gári demokratikus forradalomban, amiért élete forgott veszélyben. A Kéri megmentéséért 
folytatott harc is bizonyította, hogy a szovjet kormány nem csupán a kommunista politikai 
elítéltekért szállt síkra. Végül Kéri kiszabadításával a népbiztos-perrel majdnem együtt futó 
Tisza-perre is csapást lehetett mérni. Kéri Pál 1922-ben a kicserélés után Moszkvába, majd on
nét Bécsbe ment. Részt vett a Bécsi Magyar Űjság szerkesztésében. 1934-ben Prágába, majd 
Párizsba, végül az USA-ba menekült a fasizmus elől. 

— 306 — 



lius 4-én utasította a Külügyi Népbiztosság Gábor Józsefet, hogy menjenek 
tovább, mivel a budapesti politikai elítéltek is úton voltak Riga felé. Július 
8-án történt meg a kicserélés. Ezzel a szállítmánnyal érkezett haza a 60 
krasznojarszki főtúsz és Marschall százados is, aki Kérivel szemben szemé
lyes kezes volt. 

1922. július 22-én indult Rigába a politikai elítéltek hatodik csoportja. 
A csoport 82 főből áll, ezek a 95-ös listán szereplő személyek közül kerültek 
ki. Ezzel a csoporttal utaztak együtt a korábbi és e szállítmány tagjainak 
hozzátartozói is.80 Velük szemben augusztus 10-én érkezett Magyarországra 
a túszok utolsó csoportja, akik között 134 turkesztáni túsz volt. 

A csere keretében a szovjet kormány határozott fellépése nyomán a ma
gyar bíróságok által elítélt 329 személy szabadult ki az ellenforradalmi rend
szer karmai közül. Ebből 247 személy szerepelt a 415 főt tartalmazó eredeti 
listán, 82 pedig a 95-ös névsorban. A 415-ös listán szereplők közül 79 nem 
óhajtott élni a csere lehetőségével, 41-et az ellenforradalmi bíróságok „nem 
tudtak felderíteni", 12 a csere folyamán kiszabadult a börtönből, 17 meg
szökött, 11 meghalt, 8-nak a neve pedig kétszer fordult elő a listán.81 

Velük szemben a szovjet kormány 1584 túszként kezelt hadifoglyot adott 
ki, akik közül 1119 Magyarországra, 465 pedig a szomszédos államokba tért 
haza.82 

Ezután még három alkalommal történt kicserélés, amelynek keretében 
még 73 politikai elítéltet mentett ki a szovjet kormány Magyarországról. 
Ezek kicserélésére 1924—25-ben került sor. így a szovjet kormány követ
kezetes internacionalista magatartása összesen 402 politikai elítélt életét és 
szabadságát mentette meg. A 402 személy között 24 halálra és 45 életfogy
tiglanra elítélt politikai fogoly volt.83 

A koppenhágai és a rigai szerződés alapján 1922 őszéig a Szovjetunióból 
a trianoni békeszerződésben meghatározott Magyarországra 3468 tiszti és 
77 439 legénységi állományú hadifogoly érkezett haza, tehát kereken 
80 000 fő. 

КАРОЙ ХУНЬАДИ 

БОРЬБА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
З А ВЫПОЛНЕНИЕ СОВЕТСКО—ВЕНГЕРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

ОБ ОБМЕНЕ ВОЕННОПЛЕННЫМИ, 
ЗАКЛЮЧЕННОГО В РИГЕ В 1921 ГОДУ 

Резюме 

В статье рассматривается борьба, проводимая советским правительством за вы
полнение заключенного в июле 1921 года соглашения об обмене военнопленными. 

Правительство хортистской Венгрии, прежде всего министерство обороны и ми
нистерство юстиции прилагали все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать вы-

80 OL KÜM hdf. O. 42. té tel 77 786/13. SZ. 
81 PA. lg . Min. Bi. 550/528. SZ. 
82 Baja—Pilch—Lukinich—Zilahy: Hadifogoly m a g y a r o k tö r téne te . II. k. 565. o. Ezek szer int 

az ada tok szerint az kicserélési a r ányszám 1:5,3 volt. 
83 PA. lg . Min. Bi. 550/szám nélkül i . A magyar—orosz pol i t ikai fogolycsere i smer te tése . 
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полнению рижского соглашения. Министерство иностранных дел, которое в целях 
упрочения своего положения на международной арене, вынуждено было вести бо
лее реальную политику, занимало большей частью трезвую позицию. Оно хотело 
осуществить обмен военнопленными как можно быстрее, соответственно духу со
глашения. 

Автор статьи детально описывает ту проволочку, которую вели органы юстиции 
в ходе отыскания венгерских политических заключенных, указанных в рижском со
глашении, в деле подготовки и отправления на родину эшелонов с военнопленными. 

В противоположность этому советское правительство немедленно опубликовало 
рижское соглашение в кругу задержанных военнопленных офицеров и приступило 
к составлению транспортов. 

Хотя и с опозданием, обмен первыми партиями военнопленных был произведен 
в октябре 1921 года. Однако венгерские власти и правительственные органы не 
остановились даже перед самыми крайными средствами, чтобы завести дело об
мена военнопленных в тупик. Приговоренных к смерти не зачисляли в очередные 
транспорты, в подлежащие обмену группы военнопленных включали также умер
ших, пропавших без вести или вообще не существующих лиц. Более того, они до
ходили до того, что — нестмотря на свои обещания — казнили многих заключен
ных, фигурировавших в обменом списке. 

Советское правительство, видя такое поведение венгерской стороны, вынуждено 
было принять более строгие меры с тем, чтобы высвободить из когтей контррево
люционного режима политических заключенных, указанных в рижском соглашении, 
и отпустив на родину задержанных военнопленных офицеров, положить конец во
просу о военнопленных. 

Советское правительство для того, чтобы до витье я выполнения рижского согла
шения, что представляло первостепенные интересы как политических заключенных, 
так и военнопленных офицеров, временно приостановило обмен и установило, при 
каких условиях оно будет его продолжать. Приложенный к рижскому соглашению 
именной список политических заключенных был им уточнен на основе более новых 
информации. Советским правительством был составлен именной список, установ
лен порядок, а также было указано, в какую партию должны быть включены осу
жденные на смерть. 

Решительное выступление советского правительства, повышающийся нажим со 
стороны родственников военнопленных, и не в последнюю очередь стремления режима 
Хорти к консолидации принудили к отступлению силы, оказывавшие сопротивле
ние выполнению рижского соглашения. 

Правительство Венгрии вынуждено было принять условия советской стороны. 
После этого вновь начался обмен военнопленными. В рамках всего обмена в резуль
тате решительного выступления советского правительства из когтей контрреволю
ционного режима было освобождено 329 человек, осужденных венгерскими су
дами 

Взамен советское правительство выдало 1584 военнопленных, считавшихся залож
никами, из которых 1119 человек возвратилось в Венгрию, а 465 — в соседние 
государства. 

После этого обмен военнопленными проводился еще три раза. Благодаря этому 
советское правительство спасло из хортистской Венгрии еще 73 политических за
ключенных. Их обмен был произведен в 1924—1925 годах. Таким образом благо
даря последовательной интернациональной политики советского правительства бы
ла спасена жизнь и свобода всего 402 политических заключенных, из числа кото
рых 24 человека было приговорено к смерти и 45 политзаключенных были осужде
ны к пожизненному заключению в Венгрии. 
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KÁROLY HUNYADI 

KAMPF DER SOWJETREGIERUNG UM DIE DURCHFÜHRUNG DES 
RIGAER SOWJETISCH—UNGARISCHEN ABKOMMENS VOM JAHRE 

1921 ÜBER DEN KRIEGSGEFANGENENAUSTAÜSCH 

Resümee 

Die Studie befaßt sich mit dem Kampf, den die Sowjetregierung um die 
Durchführung des im Juli 1921 abgeschlossenen Abkommens über den Kriegsge
fangenenaustausch geführt hat. 

Die ungarische Regierurig, vor allem das Landesverteidigungs- und das Justiz
ministerium haben alles getan, um der Durchführung des Rigaer Abkommens Hin
dernisse in den Weg zu legen. Das Außenministerium, das die Erfordernisse der 
Stabilisierung des Horthy-Regimes und seine internationale Anerkennung zu reale
rem Verhalten bewegten, vertrat eine nüchterneren Standpunkt. Es hätte den 
Austausch gerne je rascher, dem Geist des Abkommens entsprechend abgewickelt. 

Der Verfasser behandelt detailliert das Verhalten der Justizbehörden, die die 
Nachforschungen nach den im Rigaer Abkommen angeführten ungarischen poli
tisch Verurteilten, die Vorbereitung und Abfertigung der Transporte hinauszöger
ten. 

Demgegenüber hat die Sowjetregierung im Kreise der zurückgehaltenen kriegs-
gefangenen Offiziere das Rigaer Abkommen sofort verkündet und mit der Zu
sammenstellung der Transporte in Moskau begonnen. 

Wenn auch verspätet, hat der Austausch der ersten Transporte im Oktober 1921 
stattgefunden. Die ungarischen Behörden und Regierungsorgane schreckten je
doch selbst von den extremsten Mitteln nicht zurück, die Sache des Austausches 
in eine Sackgasse zu drängen. Die zum Tode Verurteilten wurden nicht in die an 
der Reihe befindlichen Transporte eingeteilt, in die zum Austausch bestimmten 
Transporte wurden auch verstorbene, verschollene oder nicht existierende Perso
nen eingeteilt. Ja sie gingen so weit, daß sie von den auf den Austauschlisten fi
gurierenden Personen — trotz ihres Versprechens — mehrere hinrichten ließen. 

Dieses Verthalten der ungarischen Partei gewahrend sah sich die Sowjetregie
rung genöttigt, härtere Schritte zu unternehmen, um die im Riraer Abkommen 
angeführten politischen Verurteilten aus den Krallen des gegenrevolutionären 
Regimes zu befreien, und durch die Freilassung der zurückgehaltenen kriegsgefan-
gegen Offiziere der Kriegsgefangenenfrage ein Ende zu setzen. 

Um die Durchführung des Rigaer Abkommens zu erzwingen, das ein erstran
giges Interesse sowohl der politisch Verurteilten, wie der kriegsgefangenen Offi
ziere war, hat die Sowjetregierung den Austausch provisorisch sistiert und festge
legt, unter welchen Bedingungen sie denselben weiterführt. Die dem Rigaer Ab
kommen beigefügte Namensliste der politisch Verurteilten wurde — auf Grund 
neuerer Informationen — genauer abgefaßt. Namentlich wurde angeführt, in wel
cher Reihenfolge die zum Tode Verurteilten, in welche Transporte einzuteilen sind. 

Das entschiedenen Auftreten, der zunehmende Druck der Angehörigen der Kri
egsgefangenen und nicht in letzter Reihe die Konsolidierungsbestrebungen des 
Horthy-Systems veranlaßten die der Durchführung des Rigaer Abkommens gegen
überstehenden Kräfte zum Wichen. 

Die ungarische Regierung war gewzungen die Bedingungen des sowjetischen 
Partners anzunehmen. Hernach wurde der Austausch wieder begonnen. 

Im Laufe des ganzen Austausches wurden infolge des entschiedenen Auftretens 
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der Sowjetregierung 329 von den ungarischen Grerichten verurteilte Personen aus 
der Gewalt des gegenrevolutionären Systems freigelassen. 

Auf der anderen Seite hat die Sowjetregierung 1584 als Geiseln behandelte Kri
egsgefangene freigegeben, von denen 1119 nach Ungarn, 465 aber in die benachbar
ten Staaten heimgekehrt sind. 

Nachher wurde noch bei drei Gelegenheiten ein Austausch vorgenommen, wo
bei die Sowjetregierung weitere 73 politische Verurteilte aus Ungarn befreite. Der 
Austausch dieser kam 1924—25 an die Reihe. So hat das konsequente internatio
nalistische Verhalten der Sowjetregierung 402 politischen Verurteilten das Le
ben und die Freiheit gerettet. Unter diesen 402 Personen befanden sich 24, die 
zum Tode und 45, die zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden waren. 



KÖZLEMÉNYEK 

* 

SZTOJAN RADEV 

AZ 1876-OS BOLGÁR ÁPRILISI FELKELÉS MAGYARORSZÁGI 
VISSZHANGJÁRÓL 

Az 1876-os Áprilisi Felkelés a XIX. század azon nagy eseményei közé 
tartozik, amelyeket az egész demokratikus és haladó európai közvélemény 
együttérzéssel fogadott és erkölcsi támogatásban részesített. Az Áprilisi 
Felkelés, mint a bolgár nemzeti felszabadító mozgalom és a bolgár nemzeti 
demokratikus forradalom csúcspontja, rendkívül jelentős Bulgária törté
netében. Alapjaiban rázta meg a társadalmi-gazdasági fejlődésében évszá
zadokkal elmaradt feudális-despotikus Oszmán Birodalmat. És a sikertelen
ség, a hatalmas veszteségek s a bolgár nép embertelen szenvedése ellenére 
politikailag teljes mértékben kompromittálta az uralkodó köröket, bizonyí
totta alkalmatlanságukat arra, hogy a néptömegek elviselhetetlen helyzeté
nek minimális javítása érdekében akár elemi reformokat is végrehajtsanak. 
Természetesen az Áprilisi Felkelést, a bolgár nép XIX. századi forradalmi 
harcainak legnagyobb eseményét és következményét nem vizsgálhatjuk a 
feudális szultáni birodalom általános és mély válságától, belső és nemzetközi 
helyzetétől, valamint a korszak balkáni eseményeitől elszakítva. A bomlás 
általános és feltartóztathatatlan folyamataival együtt figyelembe kell itt 
venni a többi balkáni nép, közöttük különösen a délszláv népek nemzeti fel
szabadító küzdelmeit az évszázados ellenség, a közös rabtartó ellen. De az 
Áprilisi Felkelésnek hatalmas nemzetközi jelentősége is van. Hozzájárult 
ahhoz, hogy felgyorsuljanak azok a régóta megérett történelmi jelentőségű 
folyamatok, melyek következményei kihatottak az egész európai délkeletre. 
Ugyanakkor a bolgár nép hősi küzdelmei, véres áldozatai visszhangra talál
tak, hangot kaptak mind a szomszédos országokban és szomszédos népek 
körében, mind pedig a nagy európai államokban, meghatározott befolyást 
gyakorolva a nagyhatalmak politikájának alakulására. A felkelés, amellyel 
nemcsak a bolgár, de az európai sajtó is foglalkozott,1 nagy mértékben elő
segítette egy erős, nemzetközi mozgalom kialakulását a bolgár nép igazsá
gos ügyének védelmében. Ez a mozgalom, mint ismeretes, legerőteljesebben 

l K. Vazvazova-Karateodorova: Az 1876. évi bolgár és külföldi időszaki sajtó és az Ápri
lisi Felkelés. Szófia. 1966. 181. o. (bolgárul). 
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a testvéri Oroszországban jelentkezett, mely történelmi küldetést teljesített, 
amikor felszabadította Bulgáriát a közel öt évszázados oszmán rabság alól.2 

Az Áprilisi Felkelés védelmében hatalmas mozgalom bontakozott ki a 
balkáni országokban, elsősorban a délszláv népek körében.3A mozgalomból 
kivették részüket az Osztrák—Magyar Monarchia határain belül élő szláv 
népek is, a csehek, a szlovákok, a horvátok stb.,4 de ezeket a mozgalmakat 
egyként pánszláv mozgalomnak nyilvánították. „Gróf Andrássy keleti po
litikájának előadása — olvassuk Monori Wertheimer Ede »Gróf Andrássy 
Gyula élete és kora« című háromkötetes munkájában5 — világosan mutatja, 
hogy ő ugyan mindig ellensége volt a végzetes, forradalmi pánszlávizmus
nak, de soha magának a cári birodalomnak, amellyel inkább a legjobb 
egyetértésben akart élni. Oroszország a berlini kongresszuson sohase húzta 
volna a rövidebbet, ha politikáját nem állította volna akkor az egész Európát 
fenyegető pánszlávizmus szolgálatába." Természetesen éppen ez az érvelés 
segítette Andrássyt, hogy meghatározza a birodalom külpolitikai irányvo
nalát, melyről az említett munkában ezt olvashatjuk: „De Andrássy neve 
nemcsak Európa Keletjének történetével függ szorosan össze. Az az igye
kezete, hogy a német birodalommal a legbensőbb barátságba kerüljön, a 
legjobb együttérzésbe hozta Bismarck herceggel. Andrássy külügyminisz
terségének története 1871—1879-ig, egyúttal Bismarck története is, amit az 
életrajz előttünk fekvő két kötete a legvilágosabban mutat. Közös működé
süket örökre dicsőíti legjelentékenyebb műveik egyike: a német—osztrák— 
magyar szövetség — ez a történelemben egyedülálló tett, amelynek gyümöl
cseként már két generáció élvezhette az európai béke jótéteményét." Ha 
azonban figyelembe vesszük, hogy ezeket a sorokat 1913-ban írták — a 
Bismarck és Andrássy „barátsága" óta egymással szövetségben levő német 
imperializmusnak és a Habsburg birodalom uralkodó köreinek kezdemé
nyezésére kirobbant első világháború előestéjén —, akkor látnunk kell 
ebberr a politikai demagógiát is. Ebben a kérdésben megoszlanak a vélemé
nyek, az azonban világos, hogy gróf Andrássy oroszországi külpolitikáját 
nem kis mértékben a nagyhatalmak, s mindenekelőtt Anglia és Németország 
határozta meg. Diószegi István, az ismert kortárs történész szerint: „Bis
marck Ausztria—Magyarországnak is, miként Oroszországnak, a megegye
zést tanácsolta. A két rivális így mégiscsak egymásra fanyalodott. Orosz
ország megpróbálkozott ugyan még egyszer a válság békés megoldásával, de 
erőfeszítései a konstantinápolyi nagyköveti konferencián kudarcba fullad
tak. Péterváron ekkor elhatározták a háborút, és egyben úgy döntöttek, 
hogy a háború feltételeit és eredményeit illetően megállapodásra lépnek 
Ausztria—Magyarországgal. Az egyezményt 1877 januárjában Budapesten 
írták alá. Ausztria—Magyarország semlegességre kötelezte magát, Oroszor-

2 G. D, Tódorov: Az Áprilisi felkelés társadalmi-politikai feltételezettségë. Az. Áprilisi Fel
kelés visszhangja Oroszországban. Szófia, 1966. 117. o. (bolgárul). 

3 Kr. Sarova; Az Áprilisi Felkelés és-ä többi-délszláv nép szabadságharca. Až Áprilisi Fel
kelés visszhangja Oroszországban. Szófia,1966. isi'.'o. (bolgárul). 

4 Hrisztó•-Hrisztov: Bulgária felszabadítása és-a nyugati államok politikája 1876—1878. Szó
fia, 1968."22—36. o. ; uő. : Bulgária felszabadítása a török iga alól. Szófia, 1958; Virzsinija 
Paszkálévá: A nyugat-európai demokratikus közvélemény és Bulgária felszabadítása. Szófia, 
é. n. 44—81. o. (mindhárom mű bolgárul); 

5 Monori Wertheimer Ëde: Gróf Andrássy Gyula élete és kora, n . k. Budapest, 1913. 'IV. o, 
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szag pedig megígérte, hogy a hadműveleteket a Balkán nyugati felére nem 
terjeszti ki."6 

Ugyancsak Diószegi István „Ausztria—Magyarország és Bulgária a San 
Stefano-i béke után (1878—1879)" című könyvében, a következőket írja: 
„Anglia és Németország magatartása szabják meg alapjában véve Andrássy 
politikáját a keleti válság és az orosz—török háború időszakában. Disraeli 
szó-radikalizmusa, amelyet Gladstone törökellenessége még tartalmatla
nabbá tesz, Andrássynál tapasztaltabb diplomatát is meggyőzött volna arról, 
hogy Anglia még végső esetben sem kész a háborúra; az Oroszországra 
gyakorolt diplomáciai nyomás diplomáciánál többet soha nem fog jelenteni. 
Bismarck viselkedése viszont eléggé egyértelműen tartotta vissza Ausztria— 
Magyarországot a háborútól."7 

Hasonló álláspontot képvisel Andrássy a bolgár nép vonatkozásában is. 
Monori Wertheimer erről a kérdésről így ír: „Jelentőségénél fogva nem 
kevésbé magára vonta Andrássy figyelmét az a mozgalom, amely a bolgár 
egyháznak a konstantinápolyi görög patriarchától való elszakítását tűzte ki 
céljául. Annál is inkább, minthogy ebben is, valamint a trónutódlás kérdésé
ben »orosz intrikák« művét látta, hogy az a török birodalomban állandó 
belső lázakat okozzon. A bolgárok a maguk nemzetéből való püspököt kö
veteltek a konstantinápolyi görög patriarchától már 1833-ban; de eredmény 
nélkül. 1860-tól kezdve azonban ez a kérdés mindinkább előtérbe nyo
mult, természetesen Oroszország bujtogatására, amely Keleten az orosz egy
házat akarta egyedül uralkodóvá tenni, s a bolgár egyházat a konstantiná
polyi görög patriarchától végleg függetlenítve, a szt.-pétervári synodus alá 
helyezni. 1870 tavaszán sok vita és tárgyalás után sikerült odaterelni az 
ügyeket, hogy a szultán egy fermánban a konstantinápolyi patriarcha el
lenére egy bolgár exarchátus felállítását rendelte el. Andrássy arra helyezte 
a fő súlyt, hogy Törökországot baráti tanácsokkal ellátva a bolgárokhoz 
való közeledésre hajlítsa, ezeket pedig rávegye, hogy ne helyezkedjenek a 
pétervári synodus fennhatósága alá. Andrássy nagyon meg volt elégedve 
actió j a sikerével. Minthogy egyrészt megakadályozta a már önállóvá lett 
bolgár egyháznak Pétervárhoz csatlakozását és másrészt magukat a bolgá
rokat meggyőzte Ausztria—Magyarországnak a Portánál az ő érdekükben 
kifejtett munkálkodásáról, azt gondolta, hogy eredményes munkát végzett 
az orosz izgatás terjedésének feltartóztatására. Angliát ellenben haladékta
lanul figyelmeztette, hogy a bolgár komiték, mint a törökellenes mozgalom 
gyújtópontjai, napról napra mily sokat veszítenek jelentőségükből és hogy. 
az események Bulgáriában az orosz diplomácia céljainak kevéssé megfelelő 
irányba terelődtek."8 

Az új külügyminiszter, gróf Andrássy Gyula vezette osztrák—magyar 
diplomácia politikáját nemcsak az a szükségszerűség határozta meg, hogy 
szembeállítsák egymással a szláv nemzeti felszabadító mozgalmakat, illetve 
e mozgalmak egészét Oroszországgal. A magyar uralkodó körök sajátos ér
dekei megkövetelték, hogy Ausztria véglegesen szakítson a német hege-

6 Diószegi István: Klasszikus diplomácia — m o d e r n ha t a lmi poli t ika. Budapes t , 1967;,269. o. 
Ezzel a kérdésse l foglalkozik Halász Imre i s : B i smarck és Andrássy . Budapes t , 1913. 157. o 

7 Diószegi István: Ausztr ia—Magyarország és Bulgár ia a San Stefanó-i béke u t á n (1878— 
1879). Budapes t , 1961. 18. o. 

8 Monori Wertheimer Ede: i. m. 69—70. o. .' í 
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móniáért folytatandó harc gondolatával, „mert Poroszország meggyengülése, 
sőt egy esetleges veresége okvetlenül Bécs centralisztikus törekvéseinek erő
södéséhez vezetne, s ez kétségessé tenné Magyarország pozícióit a Habsburg 
monarchia keretein belül, sőt magát az 1867-es kiegyezést is. Ugyancsak nem 
kívánatos a magyar uralkodó körök számára Ausztria veresége egy újabb 
háborús konfliktusban Poroszországgal, miután ez az egész birodalom vé
gének, s a birodalom romjain nemzeti államok kialakulásának kezdetét je
lentené. Általában véve a magyar uralkodó osztálynak szüksége volt az erős 
monarchiára, mely arccal nem Nyugat, hanem Kelet felé fordul, képes 
szembeszállni Oroszországgal, és aktív terjeszkedő politikát folytatni a 
Balkánon."9 

Az 1866-ban, a Poroszország ellen viselt háború után kialakult helyzet
ben — és mert nem volt lehetőségük saját német „nemzeti" bázisuk ki
terjesztésére — a Habsburgok különösen szükségesnek tartották egy haté
kony szövetség létrehozását az új német birodalommal. Otto von Bismarck 
kancellár szerint, „amennyiben Ausztria Németország iránti barátságát fel
cserélhetné az orosz barátsággal, kénytelen lenne minden Kelet felé irányuló 
törekvését felcserélni, pedig ez utóbbiak teszik a magyarokat Oroszország 
ellenségeivé. Ausztria közeledése Franciaországhoz, sőt a Krími Liga egye
sült nyugati államaihoz az összes résztvevő közül éppen az Osztrák—Magyar 
Monarchiát tenné legsebezhetőbbé Németország és Oroszország vonatkozá
sában, így Ausztria szembe kerülne az orosz törekvésekkel, melyek célja, 
hogy [Ausztria] lakosságának nagyobb részében a baráti szláv szellemet, a 
bomlás csíráit elhintse . . ."10 Mindez ismételten bizonyítja, hogy az osztrák— 
magyar külpolitika kerekei mily rögös és bonyolult terepen haladtak a múlt 
század utolsó negyedében. A birodalom külpolitikája sok — első látásra 
néha ellentmondásos — tényező hatására alakult. Nagy mértékben ezek a 
tényezők indokolják a dualista monarchia rendkívül aktív, de ugyanakkor 
igen elővigyázatos keleti és ezen belül balkáni politikáját a keleti kérdés 
rendkívüli kiéleződésének időszakában. Másfelől viszont az 1876-os Áprilisi 
Felkelés következtében a keleti kérdés egy időre gyakorlatilag bolgár kérdés
sé vált, s ez bizonyos módosításokat eredményezett az osztrák—magyar dip
lomácia céljaiban Keleten, az Oszmán Birodalomban és a Balkán-félszigeten. 

Azok a tanácsok és reformok, melyekről Andrássy gróf beszélt, olyan ta
nácsok és reformok, melyek az Oszmán Birodalom belső helyzetének javítá
sára irányulnak. Az osztrák—magyar külügyminiszter, akárcsak az egész 
hivatalos Európa, kiválóan tudta, hogy a szultánok birodalma csak úgy 
kerülheti el a teljes pusztulást, a végleges felbomlást, ha olyan reformokat 
vezet be, melyek a feudalizmus megszüntetésével szabad utat engednek tár
sadalmi-gazdasági fejlődésének. És ennek a célnak a nevében nemcsak ta
nácsokat, hanem reális támogatást is ígértek, beleértve a beruházásokat és a 
kölcsönöket is — természetesen harácsoló, imperialista kölcsönöket. Ennek 
ellenére az Oszmán Birodalom általános válsága olyan méreteket öltött, oly 
mértékig behatolt az állami és a gazdasági mechanizmus szövetébe, hogy 
gyógyítása gyakorlatilag lehetetlenné vált. A birodalom különböző köz
pontjain működő osztrák—magyar diplomáciai képviselők és ügynökök ál-

9 Magyarország története II. k. Moszkva, 1972. 239—240. o. (oroszul). 
10 O. Bismarck: Gondolatok és visszaemlékezések III k. Moszkva, 1941. (oroszul). 
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landóan panaszkodva jelentik főnökeiknek a minden képzeletet felülmúló 
zűrzavart és fejetlenséget, az állami hivatalnoki apparátus teljes szétesését és 
hozzá nem értését. Kucsera alkonzul Ruszcsukból (Rusze) 1875. június 30-ról 
keltezett jelentésében11 a bulgáriai kereskedelemről, a dunai forgalomról, a 
ruméliai vasútvonalak és utak állapotáról, valamint az Oszmán birodalom 
európai részében levő postaszolgálat állapotáról írva tényeket sorol fel a szép 
kezdeményezésekről és szegényes eredményekről, a jó elképzelésekről és a 
teljes sikertelenségről, a visszaélésekről stb. Miután rámutat a Fekete-tenger 
közelében, a Duna partján fekvő város rendkívül kezdvező helyzetére és 
arra, hogy ennek következtében nagy lehetőségek állnak a kereskedelem fej
lesztése előtt — mely bizonyos időre valóban felélénkült —, Kucsera így 
ír: „Közvetlenül azután, hogy ez a kedvező földrajzi helyzetben levő város 
területi központ lett, igen erőteljes felvirágzásnak indult, sv ez nemcsak 
Midhat pasa jó vezetésének köszönhető, hanem az egymás után következő 
jó termésnek, valamint az akkor kezdődött vasútépítésnek is. Nem sokkal 
ezután azonban Ruszcsuk kereskedelme és felvirágzása érezhetően lanyulni 
kezdett. Néhány rossz évszak, továbbá a búza és a nyersanyagok fokozódó 
behozatala Angliából, Amerikából és Ausztriából korlátozta, csökkentette 
az al-dunai államok exportját. Az állandóan csökkenő életszínvonal csök
kentette az európai áruk behozatalát."12 A továbbiakban Kucsera részle
tesen elemzi a dunai forgalom csökkenésének okait és következményeit. 
A török kormány megpróbált versenyre kelni a dunai államokkal, mikor 
1872-ben az Azizie és az Akif nevű hajókkal bővítette a Dunán közlekedő 
járművek számát. De ez az eredmény sem bizonyult tartósnak. A gépészek 
és a kapitányok nagyobb részét az osztrák hajózási társaságtól elbocsátott 
személyzet közül toborozták, ezek azonban nem voltak képesek elboldogulni 
a török személyzettel és az illetékes igazgatóságokkal. A hajókat teljesen 
elhanyagolták, állandóan javítás alatt voltak, s ez akadályozta az állandó 
és rendszeres forgalmat. Az utasok szüntelenül panaszkodtak a lehetetlen 
piszok és a rossz ellátás miatt, s így a török hajók nem vehették fel komo
lyan a versenyt az osztrák társaságokkal, melyek Donauwörth és Odessza 
között továbbra is járatták a vasútvonalakkal kapcsolatot tartó hajóikat. 
„A kormány azzal próbált segíteni a helyzeten, hogy az egész személyszállító 
flottát a hadiflotta parancsnoksága alá helyezte, haditengerészekkel váltotta 
fel az egész személyi állományt, de egy sor pénzügyi nehézséggel találta 
szemben magát. Miután hiányoztak a kőszénbányák, a hajók számára 
szükséges szénmennyiséget Angliából hozták be, s ez rendkívül megdrágí
totta a hajózást. Nem segített sem az állami segély, sem a helyi közigazgatás 
segítsége. Ennek következtében, szinte közvetlenül az 1875-ös tavaszi hajó
zási évad megkezdése után, az igazgatóság utasítást kapott, hogy állítsa le a 
személyszállító hajókat, s vezesse ki azokat pénzügyi számadásaiból. Ter
mészetesen az osztrák kormány rögtön az intézkedés után növelte személy
szállító járműveinek számát, s minimálisan megemelte a jegyek árát" — 
amit Kucsera bölcs döntésként üdvözölt. „De ugyanakkor — folytatja — 
új versenytárs jelent meg a Dunán, miután megbízható hírek szerint az 

11 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (a továbbiakban — HHStA). Correspondenzen, K. 
und K. Missionen und Consulaten Türkei. No. 26. 

12 Uo. 
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ogyesszai egyesített hajózási, kereskedelmi és vasúti társaság azt tervezi, hogy 
vonalait meghosszabítja Turnuszeverinig, sőt tárgyalásokat folytat az otto
man társaság vagyonának megvásárlásáról." Kucsera a továbbiakban így 
ír: „Hasonló visszalépés figyelhető meg a vasútvonal építése területén. 1874-
ben amúgyis igen lassan haladt előre az építkezés, a Szófia—Belovo, a 
Szófia—Üszküb szakasz építése teljesen leállt . . . 1874 tavaszán a munkálato
kat megszakították, kifizették, s ez azt bizonyítja, hogy a kormány nem 
képes irányítani és pozitív módon befejezni az építkezést."1,3 Ugyancsak a 
vasútépítkezéssel kapcsolatban foglalkozik az alkonzul a mozdonyok szá
mára nélkülözhetetlen kőszénnel is — azt ugyanis korábban Angliából im
portálták. A kormány határozatot hozott a Trjavna környéki bányák ki
termelésére, s a feladattal a tirnovói müteszarifot (megyei vezetőt) bízta meg. 
De ebből sem lett semmi, miután a hajózáshoz felhasználandó szenet Tirnovó 
és Szvistov között a rossz utak miatt nem lehetett kocsikkal szállítani, csak 
lóháton, ötven kilós zsákokban. Ez különlegesen megdrágította a szenet, s 
így a kitermelést hamarosan abbahagyták. 1875 tavaszán egy belga mérnököt 
küldtek Trjavnába, hogy vegye át a szénbányák kitermelésével kapcsolatos 
munkálatok irányítását, de miután egy fillért sem kapott, hamarosan el
utazott. Kucsera részletesen taglalja, hogy tekintettel az észak-bulgáriai kör
zet fejlődésére, szükség lenne Ruszcsukban az Osztrák—Magyar Bank egy 
megbízható fiókjának a megnyitására, de ehhez is hiányoznak a szükséges 
feltételek. Sőt, az Angliától kapott kölcsön is „elpárolgott" egy szempillan
tás alatt, eltűnt a tisztviselők és a hivatalnokok feneketlen zsebeiben. A te
rület gazdasági életének, kereskedelmének felélénkítése érdekében az al
konzul javasolja Ruszcsuk szabad kikötővé nyilvánítását. A török hatósá
gok tulajdonképpen engedélyezték a kereskedőknek, hogy saját költségükre 
raktárakat és dokkokat építsenek Tulcsában és Ruszéban, de az alkonzul az 
oszmán vámellenőrzés teljes megszüntetését követeli, mert ez szerinte ked
vezően befolyásolná az osztrák—magyar kereskedelem fejlődését ezen a 
területen. Ez különösen kedvező lenne — hangsúlyozza —, ha figyelembe 
vesszük az osztrák—magyar határ közelségét, s azt, hogy küszöbön áll a 
magyar vasútvonalak csatlakoztatása a románokhoz, s azon keresztül Gyur-
gyevóhoz. Kucsera saját országának érdekeiből kiindulva kiemeli: ,,A felső 
szakasz összekapcsolása a tervezett Sumen—Jambol szakasszal biztosítani 
fogja Ruszcsuk kapcsolatát a ruméliai vasutakkal, s ez lehetővé teszi, hogy 
kivitelünk eljusson a Márvány- és az Égei-tenger kikötőibe, és versenyre 
keljen Nyugat-Európa ipari termékeivel."14 Végezetül foglalkozik az Oszmán 
Birodalom kormányának szerinte abszolút helytelen döntésével, azzal, hogy 
bezárja az összes külföldi postahivatalt és fiókot. Szerinte ez kiáltó ellen
tétben áll a nemzetközi kereskedelem érdekeivel és a berni nemzetközi pos
taügyi egyezménnyel. Kucsera úgy véli, hogy az Oszmán Birodalom évszá
zados elszigeteltsége, valamint az oszmán posta hihetetlen lassúsága és bi
zonytalansága indokolttá teszi külföldi postahivatalok létesítését. Az Isz
tambulban megjelenő folyóiratok és újságok — írja — sokat panaszkodnak 
még az állampolgárok és az állam belső szükségleteit szolgáló posta lassú
sága és bizonytalansága miatt is. „A pénz- és értékküldemények mindig ké-

13 Uo. '-
14 Uo. 
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séssel érkeznek, ha egyáltalán megérkeznek, a levéltitkot egyáltalán nem 
tisztelik."15 Kucsera közli, hogy a dunai Bulgáriában nyolc osztrák posta
fiók működik: Ruszcsukban, Vidinben, Tulcsában, Szulinában, Csernavodá-
ban, Küsztendilben, Várnában és Szófiában. A tartomány más helységeibe 
címzett leveleket át kell adni a török postának, de az a szolgálatkészség rá 
jellemző hiánya miatt nem vesz át sem közönséges, sem ajánlott leveleket. 

A bulgáriai gazdasági élet sok kérdésében foglal állást D. Montlong, az 
Osztrák—Magyar Monarchia ruszcsuki főkonzulja is. ö szintén támogatja azt 
az elképzelést, hogy Ruszcsukot nyilvánítsák szabad kikötőnek, és javasolja 
Várnában egy másik kikötő építését, illetve a két város között az össze- -
köttetés biztosítását. 1876. március 6-án keltezett jelentésében a konzul ar
ról tájékoztat, hogy a kormány bejelentette, 2,5 millió frankot bocsát a 
ruméliai vasúttársaság rendelkezésére egy várnai kikötő építéséhez annak 
érdekében, hogy megszűnjék a végletesen rossz összeköttetés a külvilággal. 
Mindez azonban a mesék és a tervek szférájában maradt.16 Rendkívül ér
dekes Montlong elképzelése arról, hogy ne csak Várnában és a várnai öböl
ben építsenek kikötőt, hanem a devnyai tóban is, körülbelül úgy, ahogy 
azt a mai tervek előirányozzák. Ügy véli, hogy egy ilyen elképzelés meg
valósításának sok előnye van, és nem kerül sokba. A pénzügyek állapota 
azonban az Oszmán Birodalomban olyan, hogy a kormánynak nincs ereje. 
Ezért javasolja külföldi, osztrák—magyar, francia és más tőke felhasználá
sát, bár ez szerinte gyakorlatilag lehetetlen, mert a kormány semmiféle biz
tosítékot nem tud nyújtani a visszafizetésre és a nyereségre. Montlong az 
Áprilisi Felkelés előestéjén rámutat arra is, hogy a várnai kereskedelmi 
hajózás érzékelhetően csökken. így például míg 1872-ben 850 hajó 222 282 
tonna árut hozott a várnai kikötőbe, 1875-ben csupán 641 hajó érkezett, 
187 593 tonna áruval. Montlong jelentésében arra a következtetésre jut, 
hogy az osztrák—magyar kereskedelemnek érdekében áll, ha Ruszcsukot 
vámmentes várossá nyilvánítják s Várnában kikötő épül, illetve a két város 
között vasúti összeköttetés létesül. Végül kijelenti, hogy a terület jóléte, 
valamint a fenti tervek megvalósítása érdekében indokolt lenne vasúti hi
dat építeni a Duna felett, mely Gyurgyevót kötné össze Ruszcsukkal. Hirsch 
báró vasúttársasága bizonyos érdeklődést mutatott ez iránt a terv iránt, de 
azóta „e tekintetben is teljes a csend"17 — fejezi be jelentését. 

Az Oszmán Birodalomban szolgálatot teljesítő osztrák—magyar diploma
ták jelentéseikben természetesen saját országuk érdekéből indulnak ki, de 
a fogadó ország válságos helyzetének megítélésében igen pontosak. Elem
zéseik teljesen egybevágnak a sajtóban megjelent információkkal. Némely 
újság azonban még kategórikusabb, amikor az oszmán állam lehetetlen 
belső helyzetéről beszél. Általában véve tehát az Orszák—Magyar Monarchia 
kormánya és külügyminisztériuma, melynek élén akkoriban Andrássy gróf 
állt, ismerte a bolgár nép súlyos helyzetét, a bolgár lakosság elégedetlensé
gét. Bizonyos értelemben nem lepték meg őket a bulgáriai nyugtalanságok, 
sőt természetes jelenségnek tartották azt. Méreteit, politikai és társadalmi 

15 Uo. 
16 HHStA. Berichte der K. und K. Missionen und Consulaten in handelspolitischen Angele

genheiten. Türkei. No. 35. 
17 Uo. 
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céljait tekintve azonban az Áprilisi Felkelés messze felülmúlta elképzelései
ket a lehetséges, „kívülről, a bukaresti Bolgár Bizottság tagjai vagy orosz 
ügynökök által bujtogatott falusi lázongásokról". Érthető okokból — így a 
rossz távírókapcsolatok, a szervezetlen postahálózat, az igen elhanyagolt 
utak stb. miatt — viszonylag későn érkeznek meg az első jelentések az 
Áprilisi Felkelésről. Zichy Ferenc gróf, az Osztrák—Magyar Monarchia isz
tambuli nagykövete, csupán 1876. május 3-án tájékoztatja távirati úton a 
birodalmi külügyminisztert, Andrássy Gyula grófot. Első távirataiban a 
Tatar-Pazardzsikban és környékén kirobbant „zendülésekről" és „nyugta
lanságról" számol be, de május 5-én keltezett táviratában már „komoly 
rendzavarásokról és nyugtalanságról" beszél. Ugyanebben a táviratban, az 
edirnei osztrák—magyar konzul híreire hivatkozva, többek között ezt írja: 
„Tegnap Koprivsticában és Panagjuristében... komoly nyugtalanság rob
bant ki. Felfegyverzett bolgárok és más keresztények két fa lut . . . feléget
tek és az ottani rendőröket megölték. Ma éjjel Szlivenből Macedóniába, 
Tatar-Pazardzsikba egy zászlóaljat, innen [Isztambulból] 240, Haszkovóból 
pedig 200 tartalékost küldtek a mozgalom leverésére. 

Hasonló híreket kaptak más missziók is adrianopolisi [Edirne] és filippo-
polisi [Plovdiv] konzuljaiktól. 

A Porta nem akar nagy jelentőséget tulajdonítani az ügynek és arra tö
rekszik, hogy azt közönséges »vitának« állítsa be, de ezzel teljes ellentmon
dásban állnak az általa hozott biztonsági rendszabályok. Tegnap reggel pél
dául innen is megerősített katonai konvojokat indítottak útnak a véres 
események színhelyére."18 Később naponta érkezik néhány távirat, közülük 
némelyik igen részletes. Zichy gróf május 6-án jelenti miniszterének: 
„ . . . Körülbelül kétezer felkelő Filippopolis körzetében öt falut felgyújtott. 
Konstantinápolyból kétezer katonát indítottak erre a helyre. Tirnovo kör
nyékén a vasúti hidak veszélybe kerültek. Fennáll a veszély, hogy a fel
kelés kiterjed."19 Május 7-i táviratában figyelmezteti külügyminiszterét: 
„ . . . Terjed a felkelés. A hadsereg Panagjúristenéi harcol. Belovo teljesen 
néptelen, elhagyott. Lakói, akikhez még három falu csatlakozott, felfegyver
keztek. Jambolban agyonlőttek egy vasúti munkást."20 

Zichy május 9-én igen részletes anyagot küld Andrássynak Isztambulból. 
Ehhez csatolja a plovdivi és az edirnei konzulok távirati jelentését és kifejti 
saját értékelését a felkelésről. „Már volt szerencsém tájékoztatni Nagymél
tóságodat a bolgárok mozgolódásairól, melyek a balkáni körzetekben rob
bantak ki — írja. — Annak ellenére, hogy a Porta megpróbálja csökkenteni 
a felkelés jelentőségét, különböző szimptómák és tények arra mutatnak, 
hogy a mozgalmat előkészítették, s hogy a bolgár lakosság körében terjedő 
elégedetlenség és nyugtalanság kedvező talaj a lázadók törekvéseinek meg
valósításához. 

Az itteni külföldi missziók nem kis aggodalommal szemlélik a birodalom 
szívében jelentkező mozgalmat, és feszült figyelemmel kísérik a balkáni 
körzetekből érkező híreket. Sőt, az itteni lakosság körében is nyugtalanság 

18 Okmányok a cs. és k. közös külügyminisztériumnak a keleti ügyekre vonatkozó levele
zéséből. (1873. évi május hő 16-kától 1877. évi május hó 31-kéig.) Nyomatott a Cs. Kir. Udvari 
és Állami Nyomdában. Bécs, 1878. 204. o. 

19 Uo. : 204—205. o. 
20 U o . : 205. o. 
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és nyomott hangulat uralkodik, amelyhez természetesen hozzájárultak a 
szaloniki véres események is . . . 

Mellékelem az Edirnében székelő császári és királyi konzul tegnap ér
kezett jelentését, aki az ott hallott hírek alapján a felfegyverzett felkelők 
számát 7—8000 főben határozza meg, másfelől viszont. . . a plovdivi konzul 
jelentésében csupán 2000 felkelőről beszél . . . 

Mellékelem továbbá von Adelburg folyó hó 7-i, legutóbbi táviratát, mely
ben a törökök és a keresztények hangulatát végsőkig felkorbácsoltnak mu
tatja b e . . . , valamint Filek konzul új táviratát Edirnéből.. ."21 A plovdivi 
konzul valóban így ír május 7-i táviratában: „A környéken növekszik a 
felkelők és a tűzvészek száma. . . A törökök és a keresztények között a 
feszültség végletekig kiéleződött. A város és Szófia között mindenféle kap
csolat megszakadt." És valódi habsburgi hivatalnokként nyugtalan: „A he
lyi szerveknek nincs sem hatalmuk, sem utasításuk a tevékenységre. Ké
rem, hatalmazzák fel sürgősen az itteni müteszarifot, hogy használjon fel 
minden arra alkalmas eszközt a legrettenetesebb megakadályozására."22" 
Von Fileknek az a távirata, melyet Zichy nagykövet csatolt saját jelentésé
hez, ismételten felhívja a figyelmet a felkelés terjedésére. Ö már május 
6-án jelent a Tatar-Pazardzsik-i körzetben történt komoly incidensekről, a 
panagjuristei és koprivsticai összecsapásokról, a postai kapcsolatok megsza
kadásáról, a Sztara Zagora-i felkelési kísérletről, a felkelők próbálkozá
sairól a vasúti hidak megsemmisítésére, a burgaszi eseményekről stb. Töb
bek között így ír: „A Balkán-hegységben a felfegyverzett felkelők (bol
gárok, külföldi, ahogy beszélik, szerb tisztek vezetésével) létszáma a jelen 
pillanatban eléri a körülbelül 7—8000 főt, az általuk felgyújtott falvak szá
ma pedig 20—30. Szarambej és Belovo kihalt, lakossága a hegyekbe vonult^ 
a vasúti tisztviselők családostul Plovdivba menekültek. 

Tatar-Pazardzsikban minden zárva van, a török lakosság teljesen felké
szült és felfegyverkezett."23 Itt hozzá kell azonban tennünk, hogy mint is
meretes, a felkelés irányításában szerb tisztek egyáltalában nem vettek 
részt. 

Az Áprilisi Felkelés az egész Oszmán Birodalomban kiélezte a feszültsé
get. Zichy nagykövet május 9-i jelentésében felhívja Andrássy figyelmét 
arra, hogy Isztambulban igen bizonytalan a helyzet. „A körülmények itt 
szemmel láthatóan romlanak — írja. — A keresztények is, a mohamedánok 
is fokozottan vásárolnak fegyvereket." Felfigyel arra, hogy a fővárosban 
elterjedt az általános elégedetlenség és fékezhetetlenül fokozódik a vallási 
fanatizmus. És amennyiben a fővárosban, „kétségtelenül figyelembe véve 
az általános nyomort és a mindenütt uralkodó nincstelenséget, valóban 
lázadásra kerülne sor, az nemcsak a kormány ellen irányul majd, hanem 
személyesen a szultán ellen is. Ebben az esetben minden a hadsereg maga
tartásától függ. De annak létszáma jelentéktelennek és elégtelennek tűn
het, ha figyelembe vesszük a lakosság számát és a város nagy területét. 
Nem hiányoznak olyan hírek sem, melyek szerint a külföldi nagykövetségek 
szintén veszélyben vannak . . . 

21 UO.: 213. O. 
22 UO.: 214. O. 
23 UO. 
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Természetesen a jelenlegi helyzetben mindenféle rémhíreket lehet hallani. 
De mindenképpen kétségtelen, hogy a lakosság összes osztályára kiterjedt 
nyugtalanság igen nagy, és tovább növekszik, s ehhez hozzájárul az általá
nos nyomor. így nem nehéz előrelátni, mire vezet e z . . . 

Miután az osztrák—magyar, francia és az orosz nagykövetség közel van
nak egymáshoz, megállapodtunk bizonyos elővigyázatossági intézkedésekben, 
melyek célja mindenekelőtt a tűzvész megakadályozása mind a nagykövet
ségek épületében, mind pedig a szomszédos házakban.. ."24 

Ha a fővárosban még a nagyhatalmak nagykövetségei sincsenek bizton
ságban — ezt bizonyítja ékesszólóan Zichy nagykövet jelentése —, vidé
ken még bizonytalanabb a helyzet. A thesszaloniki konzul tájékoztat a Ka
pu, Negotin, Krivolak, Nevrokop, Kavala stb. környékén kialakult nyugta
lanságról. Magában Thesszalonikiben — mutat rá — csupán 650 megbízható 
katona és tiszt van, és a konzulok gyilkosai szabadon sétálnak.25 

A ruszcsuki főkonzul 1876. május 10-i jelentése szemléletesen mutatja be 
az Észak- és Nyugat-Bulgáriában uralkodó légkört. Montlong konzul ismert 
volt igen objektív értékeléseiről. Andrássy grófhoz intézett táviratában töb
bek között így ír: „Szombaton távirat érkezett a Tatar-Pazardzsik körzeté
ben tapasztalt komoly mozgolódásokról. A hír villámgyorsan elterjedt az 
egész városban. Május 6-án, ugyanaznap este a brit konzulátushoz és a 
bankhoz közel levő Grand Hotel [Islah Hane] kertjében egy mutatványos 
tartott előadást, melyet bengáli tűz és több rakéta színesített. A ruszcsuki 
dombokon sátrakban elhelyezett katonaság ezeket a rakétákat a felkelés 
jelének vette. Riadót fújtak, és a városi elöljáróság előtti tér hamarosan 
megtelt katonákkal. A parancsnok egy zaptie kíséretében hintón járta be az 
egész várost. Nem sokkal ezután a katonák elmentek. . . A riadó azonban 
nem kis mértékben fokozta a nyugtalan hangulatot és feszültséget a mu
zulmánok és a keresztények körében. . . Főleg az kelt figyelmet, hogy fo
kozottan keresik a fegyvereket, még a késeket is. A ruszcsuki fegyverková
csokat sohasem halmozták el annyi megrendeléssel, mint most. A bolgár 
lakosság körében az a hír járja, hogy a kormány titokban fegyverrel látta 
el a török negyedeket, s ennek következtében teljesen természetes, hogy a 
bolgárok izgatottak, nyugtalanok, számukra sokkal nehezebb fegyvert sze
rezni az önvédelemhez. A muzulmán lakosság viszont a bolgároktól fél, 
mert elterjedt a híre, hogy tömegesen kapnak fegyvert külföldről honfitár
saiktól és csempész úton."26 A vidini konzul arról tudósít, hogy erős török 
katonai egységek vonulnak Berkovica felé, ahol állítólag felkelés tört ki. 
Magában Vidinben és a vidini szandzsákban „sor került a katonai egységek 
mozgatására és áthelyezésére."27 

Zichy nagykövet táviratokkal és jelentésekkel bombázza főnökét, me
lyekben hírt ad a főváros, Isztambul végletesen bizonytalan helyzetéről, ar
ról, hogy a szofták követelésére a kormányban változások történtek stb. 1876. 
május 12-én rámutat arra, hogy az általános nyugtalanság egyre újabb és 
újabb körzetekre terjed ki. „Igen rossz hírek jönnek Bulgáriából — hang-

24 Uo. : 215. o. 
25 Uo. : 218. o. 
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súlyozza —, mikor a basibozukokat vonattal szállították, lőttek a vasúti 
munkásokra, és a békés lakosokra a vasútvonal környékén. Ilymódon lőt
tek agyon egy nőt. Ugyanakkor a vasútállomásokat felgyújtották, lerombol
tak két nagy hidat, egyes helyeken teljesen megszakadt a távírókapcsolat. 
A bolgárokat ellátták fegyverekkel, lőszerrel és pénzzel, a felkelés terjed, 
és újabbak kitörése várható. A kormány egyre tehetetlenebb. Miután Isz
tambulban is egyre romlik a személyi biztonság, kérem, legrövidebb időn 
belül küldjenek egy hadihajót."28 A hajót természetesen azonnal elküldték, 
és Zichy gróf az osztrák—magyar kolónia nevében válaszul kifejezi legalatt-
valóibb háláját a császárnak. 

A további jelentések újabb momentumokat tartalmaznak a felkelés ala
kulásáról. Május 15-én Montlong ruszcsuki főkonzul jelenti, hogy „Drjano-
vóban, egy kolostorban a hadsereg három napja 800 felkelőt tart körül
zárva. Török források szerint eddig körülbelül 15 000 lázadó adta meg ma
gát."29 Itt azokról a harcokról van szó, melyeket Hariton pópa csapata foly
tatott Petar Parmakov vojvoda vezetésével. Mint látjuk, a számok erősen 
túloznak, mind a csapat létszámára, mind a „magukat megadó" lázadókra 
vonatkozóan. Ez utóbbiak esetében legjobb esetben is csak a polgári lakos
ságról lehett szó, de az Oszmán Birodalomban uralkodó teljes anarchiában 
— s ha tudjuk, hogy az oszmán előkelőségek szerették volna magukat nagy 
hősöknek beállítani Európa előtt — ez nem meglepő. Különösen akkor, ha 
figyelembe vesszük, hogy — mint Montlong írja—, „ezeket a híreket a fő
kormányzó mondta nekem." 

Az Oszmán Birodalomban szolgálatot teljesítő osztrák—magyar képviselő
ket igen nyugtalanította a gazdasági élet, a kereskedelem és a mezőgazda
ság teljes pusztulása, az, hogy az egész gazdaság működésképtelenné vált a 
felkelés miatt. Zichy nagykövet május 19-én erről a kérdésről küld részle
tes jelentést Andrássynak. Hangsúlyozza, hogy a kereskedelem minden for
mája és fajtája a teljes stagnálás állapotában van. A napi bér minimálisra 
csökkent. A tisztviselők nem kapnak fizetést, mint ahogy a katonák sem 
kaptak fizetést 10—12 hónapja. „Ha Törökország pénzügyi helyzetét most 
rendkívül súlyosnak ítélhetjük meg, a közeljövőben sajnos egyszerűen re
ménytelenné válhat"30 — emeli ki Zichy. „A belső nyugtalanságok — foly
tatja tovább ebben a jelentésben — szükségessé tették jelentős katonai erő 
összegyűjtését, mégpedig a legjobb mohamedánok közül, akik természete
sen otthagyták a mezőgazdaságot. Vannak olyan körzetek, ahol az eddigi ha
gyományokkal ellentétben a földet török nők művelik meg, de vannak olya
nok is, ahol a földek teljesen elhanyagoltak. És miután a lázadás Bulgária 
legjobb, legtermékenyebb körzeteire terjed ki, a kormány kénytelen volt fel
használni a basibozukokat, akiknek a magatartásáról rendkívül drasztikus 
képet festhetünk. Nőket, gyermekeket gyilkolnak, házakat gyújtogatnak, 
ahová bezárják az embereket és élve elégetik őket, a menekülni próbálókat 
pedig lelövik. Egyébként a mostanában elkövetett kegyetlenkedésekről sokat 
lehetne beszélni, de ismét szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezek az ocs-
mányságok Bulgáriának éppen a legtermékenyebb területeit érintik, a föl-

28 Uo. : 220 o. 
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dek teljesen elnéptelenednek, a lakosság a hegyekbe menekül, nem fizetnek 
adót, s ez tovább növelte a zavart az állam pénzügyeiben . . . " 

Hogyan értékelik az Osztrák—Magyar Monarchia diplomatái a felkelést? 
Felfedeznek-e valamiféle különbséget, az 1876-os Áprilisi Felkelést össze
hasonlítva a bolgár nép~ korábbi harcaival? E tekintetben a ruszcsuki kon
zul, Montlong elemez legmélyebben. „Nem szeretnék elébe vágni az esemé
nyeknek — írja Andrássy grófhoz intézett, május 24-i jelentésében —, 
azonban a történtek után úgy tűnik, hogy a bulgáriai felkelés nagyarányú 
volt, és jól előkészítették. Igen jó stratégiai pozíciót választottak. Nem tar
tották azonban be a felkelés meghirdetésének napját, a cselekmények igen 
korán kezdődtek, és ez befolyásolta végső kimenetelét . . . Engedtessék meg 
nekem, hogy a korábbi bolgár felkelési kísérletekkel összehasonlítva ki
emeljem az idei események egy teljesen új jellemvonását: ez a felkelés az 
elképzelések szerint nagyobb méretű lett volna, és átfogóbban, stratégiailag 
jobban megtervezték.. ."31 Montlong ebben a jelentésében kísérletet tesz 
arra, hogy tisztázza a felkelés vereségének okait, s ugyanakkor elítéli az osz
mán kormány tetteit. „A kormány — írja — nem alaptalanul köszönheti 
sikereit nagy mértékben egyrészt a felkelők hibáinak, másrészt annak, 
hogy a hatóságok felhasználták a basibozukokat és a cserkeszeket. Mégis 
engedtessék meg nekem, hogy ismételten és állhatatosan hangot adjak egy, 
mindenesetre személyes véleményemnek. Mindennek ellenére szerintem 
igen kétséges, hogy a kormánynak szüksége volt-e szélsőséges eszközök 
igénybevételére, különösen ami a gyilkoláshoz, rabláshoz szokott cserkesz 
bandák felhasználását illeti. És meg kell mondjam, a kormány számára a 
sikerek ellenére nehéz lesz rendet, békét és nyugalmat teremteni a féke
vesztett cserkeszek körében." Hasonló gondolatokat fejteget Montlong kon
zul Zichy gróf nagykövethez intézett jelentésében is. Június 10-i jelentésé
ben hangsúlyozza: ,,Ami engem illet, úgy vélem, hogy ott, ahol a cser
keszek megjelennek, akár úgy is mint kormány-tisztviselők, talán éppen 
ennek a minőségüknek a demonstrálására, leírhatatlan módszereket használ
nak. Szilárd meggyőződésem, a bolgárok nagy része ártatlan, és csak a hi
hetetlen garázdálkodás, erőszak késztette őket, hogy fegyvert fogjanak. Is
mételnem kell, a bolgár felkelők egyáltalán nem jelentettek olyan nagy ve
szélyt, hogy a kormány ilyen eszközökhöz folyamodjék. És tény, hogy a 
cserkeszeket akkor fogadták fel szolgálatra, amikor teljesen világos volt. 
hogy a felkelőket hamarosan leverik . . . Egyáltalán a felkelést sokszor és 
igen önkényesen használták fel ürügyül. . ."32 

Az osztrák—magyar diplomáciai képviselők jelentéseinek további nagy 
része tájékoztat az Áprilisi Felkelés leveréséről. Kétségtelenül Montlong 
jut el a legbátrabb következtetésekhez, ő az, aki az oszmán kormányt tuda
tos bűncselekményekkel vádolja — mint ez a jelentéseiből vett fenti idéze
tekből kitűnik. A felkelés leveréséről, a bolgár lakossággal szemben alkal
mazott, teljesen indokolatlan kegyetlenségről minden konzul beszámol, s 
velük együtt Zichy nagykövet is. Saját megfigyeléseiken kívül mindnyájan 
felhasználják-külföldi kollégáik véleményét és természetesen a hivatalos 
török forrásokat is. De ettől függetlenül az általános légkör olyan, hogy 

31 Uo . : 246. O. 
32 Uo. : 289. o. 
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akkor is kénytelenek kimondani a kegyetlen igazságot, ha ez különböző el
képzelésekből kifolyólag kényelmetlen. Zichy június 20-án újabb jelentést 
küld főnökének, melyben megpróbálja feltárni a felkelés okait, de egyúttal 
bírálja az oszmán kormány példátlan intézkedéseit is. Szerinte a felkelés 
a Romániába és Moldvába kitelepült bolgárok aknamunkájának eredménye. 
Ezek ugyanis gyakran meglátogatták hazájukat, és rábeszélték honfitársai-
kat r hogy fogjanak fegyvert. A nagykövet rámutat arra, hogy agitáció j uk 
jó fogadtatásra talált a fiatalok körében, de a felnőttek, és különösen az 
előkelők (vagyis a csorbadzsik — Sz. R.) körében nem. Ez utóbbiak — mu
tat rá a nagykövet — maguk adták át a hatóságoknak a „rendzavarókat 
és izgatókat".33 Zichy ugyanebben a jelentésében a kormányt vádolja a 
basibozukok és a cserkeszek bűneiért. „Már a múlt ősz végén volt szeren
csém jelenthetni Nagyméltóságodnak, milyen megengedhetetlen módon jár
tak el a török hatóságok . . . Felfegyverezték a basibozukokat, éš a cser
keszeket, és ezek minden bűnös cselekedetet büntetlenül követhettek el. 
Számtalan szörnyűséges tett elkövetéséért felelősek. A felkelésben való 
részvétel önmagában még nem ok az üldözésre, mivel a cserkeszek és a 
basibozukok mindenhová eljutottak, ahol egyáltalán bolgárok telepedtek 
le. Kihívó viselkedésükkel, rablással és gyilkolással mindenütt nyugtalan
ságot okoznak, és a nyugtalanság újabb ürügyül szolgál, hogy leszámolja
nak a bolgárokkal. E körülménynek köszönhető, hogy a felkelés lángja 
mindig újabb és újabb helyeken lobban fel, mert a basibozukok és a 
cserkeszek az új préda reményében mindig nagyobb távolságokra merész
kednek el, a bolgárok pedig a hegyekbe menekülnek, hogy puszta életüket 
megmentsék, ezért a nagyszerűnek ígérkező termést otthagyják. Milyen 
módon lehetne ezeken a szörnyűséges állapotokon segíteni, arra egyelőre 
nem lehet választ adni."34 Aligha igényel kommentárt az Áprilisi Felke
lést követő napok és hetek bulgáriai helyzetének ez a szörnyűséges képe, 
melyet az oszmán birodalommal lényegében baráti kapcsolatot tartó ország 
nagykövete fest. Zichy gróf következő jelentései teljes mértékben megerősí
tik ezeket a megállapításokat, értékeléseket. Még június 16-án írja Isztam
bulból Andrássynak: „Van szerencsém Nagyméltóságodnak mellékelten 
megküldeni von Abelburg alkonzul úr részletes jelentését a bulgáriai hely
zetről. Von Adelburg úr sötét képe a valódi helyzetről, a török hatóságok 
tevékenységének leírása, a felsorolt kegyetlenségek stb. teljes mértékben 
összhangban állnak az egyéb információkkal, melyeket más szavahihető for
rásokból kapok, valamint a több itteni missziótól kapott konzuli jelenté
sekkel is . . . A Filippopolisból érkező riasztó hírek nem elszigetelt esemé
nyek, sajnos hasonlók hallhatók más vidékekről is . . . Mellékelem Chiari fő-
konzul folyó hó 13-i keltezésű jelentését a Szereszben uralkodó hangulat
ról, valamint a Karaszuliban történt túlkapásokról"35 és így tovább, és így 
tovább. Hasonlók olvashatók szó szerint minden nap, egy-egy konzulnak, 
sőt, 'mint látjuk, magának a nagykövetnek minden táviratában, jelentésé
ben. Június 9-én például von Adelburg jelenti a konzulnak Edirnében: 
„Filippopolisban . . . a város távoli részeiben és a városon kívül, a falvak-

33 Uo. : 305. o. 
34 UO. 
35 Uo . : 300. o. 
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ban még mindig napirenden van a keresztények kifosztása, meggyilkolása. 
A falvakból, különösen Pazardzsikból és környékéről, naponta kísérnek be 
letartóztatottakat, közülük egyesek felkelők voltak, másokat pedig tanúként 
hoznak a kihallgatásokra. Számuk meghaladja már a több százat, de a le
tartóztatásoknak még nincs vége. A törökök kegyetlenül bánnak ezekkel 
a szerencsétlenekkel, akik közül sokan valóban ártatlanok, nemcsak a letar
tóztatáskor, de megérkezésük után is bántalmazzák őket, s ami különösen 
megdöbbentő, az őket kísérő zaptiék vagy katonák nem hagyják abba fog
lyaik állandó kínzását . . . A közlekedés és a kereskedelem teljesen megbé
nult, a keresztényeket nagyon megfélemlítették, teljes anarchia uralkodik, 
s a kilátások teljesen sötétek.. ."36 Hasonló képet fest a thesszaloniki fő-
konzul is június 17-i és 22-i jelentésében. Ritter von Chiari beszámol Sztru-
mica, Malesevo, Gevgelija, Krivolak, Mitrovica stb. lakosságának újabb 
felkeléseiről, a törökök állati kegyetlenségéről stb.37 Június 23-án Zichy tá
jékoztatásul fordításban megküldi főnökének a nagy vezír Felhívását a bol
gár néphez.38 Mint ismeretes, Mehmed Rusdi demagóg felhívása nem ha
tott sem a keresztény lakosságra, sem pedig a feltüzelt bandákra. Ennek 
inkább az volt a célja, hogy biztosítsa a nagyhatalmakat, hogy az oszmán 
kormány tesz valamit a helyzet javítására. Maga Zichy is aligha hihetett en
nek a felhívásnak, mivel néhány nappal később elküldi saját értékelését, 
valamint az edirnei, a plovdivi és a ruszcsuki konzul jelentéseit. Maga a 
nagykövet így kezdi tájékoztatását: „Rumélia bolgár lakosságú területeiről 
kapott jelentésekből világossá válik, hogy a lelkek mindenütt nyugtalanok, 
a helyzet nagyon súlyos . . . A szoluni vilajetből sajnálatos hírek érkeznek. 
A helyi hatóságok úgy gondolják, hogy Sztrumica városában bolgár felkelés 
készül, és rendőri ügynököket küldenek a vilajet minden sarkába, hogy le
leplezzék a bolgár mozgalom hálózatát és ágait. Napirenden vannak a rá
galmak, a besúgások és a keresztény, pontosabban a bolgár lakosság ke
gyetlen bántalmazása."39 A mellékelt jelentésben Montlong ruszcsuki kon
zul arról ír, hogy Tirnovóban hét felkelőt akasztottak fel, Filek odrini kon
zul arról, hogy Filippopolis környékén minden nap hallani gyilkosságokról, 
és hogy a cserkeszek és a basibozukok még a gallipoli szandzsákban is ke
gyetlenkednek, gyilkolnak. Von Adelburg filippopolisi konzul beszálmol a 
mindennapossá vált gyilkosságokról, kegyetlenkedésekről. Sorra gyilkolják 
azokat a bolgárokat is, akiket a bíróság ártatlannak ítélt és szabadon en
gedett. De amikor hazatérnek, a hatóságok által felbújtogatott helyi fana
tikusok megtámadják és a legkegyetlenebb módon legyilkolják őket. Mont
long főkonzul még egy statisztikai térképet is küld Ruszcsukból Andrássy 
grófnak, melyet az amerikai misszionáriusok állítottak össze Gabrovo és 
Szevlievo környékén a legyilkolt, eltűnt bolgárokról, kifosztott házakról, fel
gyújtott vagyonról stb.40 

Hogyan reagál az Osztrák—Magyar Monarchia kormánya, a császári kül
ügyminiszter, gróf Andrássy Gyula, vagy Ausztria—Magyarország isztambuli 
nagykövete, gróf Zichy Ferenc ebben a helyzetben? Természetesen ma, száz 

36 Uo . : 300—301. o. 
37 Uo. : 301. és 310. O. 
38 Uo . : 310—312. o. 
39 Uo. : 318—319. o. 
40 UO.: 559—560. O. 
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évvel az Áprilisi Felkelés után, mindegyik nagyhatalom reakciója ismeretes. 
Zichy gróf, valamint az osztrák—magyar konzulok Bulgária különböző 
városaiban minden valószínűség szerint Bécsből vártak utasítást. 1376. 
augusztus 17-én Zichy táviratot küld Andrássynak, s ebben tájékoztatja 
főnökét arról, hogy Sir H. Elliot utasítást kapott, adja át a Portának, hogy 
az angol kormány azt tanácsolja, ne használják fel többet a basibozuko-
kat, európai módra harcoljanak, és kívánatos lenne véget vetni a kegyet
lenkedéseknek . . . Az orosz ügyvivő már kapott utasítást, hogy csatlakozzék 
az angol nagykövetség kezdeményezéséhez.41 Zichy már másnap újabb in
formációt küld miniszterének, melyben hangsúlyozza: „A brit követségi tit
kár bejelentése mély benyomást tett a Portára, annál is inkább, mivel nem 
várta volna, hogy angol részről ilyen nyílt és ilyen éles elítélésben részesül, 
mely, mint ismeretes, igen komoly vitát váltott ki a parlamentben. A Por
ta meglepetésében szükségesnek érezte, hogy megcáfolja az általános be
nyomásokat, és sietve egy bizottságot küldött a helyszínre. Ez ismételten ta
nulmányozni fogja az adatokat, melyeket a török miniszterek túlzottaknak 
tartanak. Ezzel a feladattal a sajtóügyek vezetőjét, Blak bejt és Ivancso 
efendi bolgár születésű államtanácsost bízták meg, akik már tegnap elin
dultak rendeltetési helyükre."42 Mint látjuk, az osztrák—magyar nagykö
vet többször hangsúlyozza, hogy a Porta számára váratlan és meglepő volt 
az angol tiltakozás. A oszmán kormány természetesen meglepődött, mert 
minden alapja megvolt arra, hogy ne várjon ilyen hivatalos tiltakozást az 
angolok részéről. Ügy látszik, ez meglepte az osztrák—magyar diplomáciát, 
helyesebben irányítóit is. Pedig a konzulok, s különösen Montlong ruszcsuki 
főkonzul, valamint Zichy nagykövet jelentéseiben elegendő anyag és alap 
található az oszmán feudalizmus barbarizmusának elítéléséhez, ahhoz, hogy 
követeljék a bujtogatok és a középkori vallási fanatizmus igazi hirdetőinek 
elítélését, hogy megvédjék az elemi emberi jogokat és a humanizmust. De 
ilyen lépésre és kezdeményezésre nem szánta rá magát az Andrássy gróf 
vezette osztrák—magyar diplomácia. Nem szánta rá magát azoknak a nyil
vánvaló tényeknek az ellenére sem, melyeket hivatalnokai elég lelkiisme
retesen jelentettek még a következő, 1877-es év folyamán, az orosz—török 
felszabadító háború előestéjén is. A bolgár nép legjobb fiaival és leányaival 
szembeni túlkapások még közvetlenül a háború előtt is folytatódtak. 1877. 
március 22-én Waldhardt császári és királyi alkonzul írja Szófiából: „A he
lyi börtönben elhelyezett politikai elítéltek közül még ketten haltak meg 
kínzások következtében. Nemrég egy konstantinápolyi gazdag bolgár ezer 
Napóleon-aranyat küldött azzal a kéréssel, hogy osszák szét a rászoruló, 
szenvedő bolgárok között. A város bolgár előkelőségei úgy határoztak, hogy 
az 1876 tavaszán lerombolt Kamenica, Rakovica és Belica falvak életben 
maradt lakóinak adják át a pénzt. Az összeget a múlt héten küldték el. A 
pénz azonban aligha került az említett falvak szegényeihez, mert megjelent 
egy csaus hét zaptiével, és kérte, adják át neki az említett pénzt. Kegyet
len kínzások árán Kamenica falu szegényeitől összesen 3000 piasztert sike
rült elvennie.. ."43 

41 Uo . : d72. o. 
42 UO. 
43 Waldha rd t a lkonzul von Herbe r t bá róhoz , az i sz tambul i nagyköve tség ügyvivőjéhez . Szó
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A diplomáciai képviselők és ügynökök megrázó jelentései és tájékoztatói 
természetesen a külügyminisztérium páncélszekrényeibe kerültek. Ily mó
don az állam és a kormány vezetői többé-kevésbé jól értesültek a dolgok 
valódi állapotáról. És minthogy „a tájékozottság fél győzelem", a tájéko
zottságot fel is használták stratégiai céljuk, politikai irányvonaluk, s nem 
utolsó sorban az adott, az élet által napirendre tűzött problémával kapcso
latos taktika és magatartási forma kialakításához. Ha nem vesszük figye
lembe a szóbeszédet, a pletykát, a közvélemény a diplomáciai forrásokból 
nehezen juthatott információkhoz a balkáni helyzetről, s nehezen igazodott 
el abban. De azt, amire nem szánta rá magát az Osztrák—Magyar Monar
chia diplomáciája — mivel urainak céljai ellentétesek voltak a népek cél
jaival —, elvégezte a haladó és demokratikus sajtó. Természetesen a sajtó 
magatartása és irányvonala végső soron függ a társadalmi viszonyoktól, 
az osztály-erőviszonyoktól, az adott ország belső és nemzetközi helyzetétől. 
Mégis, a bonyolult belpolitikai helyzettől függetlenül, az Osztrák—Magyar 
Monarchia, š különösen a birodalom magyar részének sajtója igen nagy fi
gyelmet fordított a balkáni és a bulgáriai helyzetre. A magyar lapokban a 
keleti kérdésről — mely az Áprilisi Felkelés következtében bizonyos időre 
lényegében bolgár kérdéssé vált — megjelent anyagokat több nagy csoport
ra oszthatjuk. Az első csoportba kétségtelenül azok a cikkek és anyagok tar
toznak, melyek az Áprilisi Felkelést megelőző hónapok és évek gazdasági, 
társadalmi-politikai stb. helyzetére vonatkoznak. Itt olyan útleírásokról, 
cikkekről vagy egyéb anyagokról van szó, melyeket osztrák, francia, német 
stb: lapokból vettek át. Ha meg akarjuk határozni ezek befolyását és szere
pét a közvélemény formálásában, rá kell mutatnunk arra, hogy a magyar 
újságírás ebben az időben fejlődésének felfelé ívelő szakaszát éli. Budapes
ten több nagy hetilap, sok napilap jelenik meg, s vannak vidéki lapok is. 
Ezek egy része, különösen a hetilapok, gazdag illusztrációs anyagot is kö
zölnek. Néhány idézet különböző újságokból jól szemlélteti, hogyan viszo
nyult a magyar sajtó az Áprilisi Felkelés előestéjén a Bulgáriában kialakult 
helyzethez. így például a Vasárnapi Űjság című hetilap már 1875 augusztu
sában terjedelmes cikket közöl ..Tirnova" címmel, melyben többek között 
így ír : „ . . . Azóta szomorú sorsa lett az egykor virágzó tartományoknak. 
A török csak hódítani tudott, de szigorú rendet és egyszersmind igazságos 
társadalmi helyzetet sohasem volt képes létrehozni. A török uralomnak e 
sajnálatos élhetetlensége főleg Bulgár Országban bosszulta meg magát. Itt 
a hódító törökök aránylag még legnagyobb számban telepedtek le, s még
sem tudták oly szilárdan megvetni lábaikat, hogy birodalmuknak legalább 
ebben a részében biztosítva lássák hatalmukat."44 Több újságban hangot 
kap a gondolat, hogy a törökök által megszállt Bulgáriában hiányoznak a 
feltételek a kapitalizmus fejlődéséhez és a lehetőségek a bolgár burzsoázia 
megjelenéséhez; Az ismert „Fővárosi Lapok" című napilap „A bolgárokról" 
című cikkében45 például arról ír, hogy a gazdaság sok akadállyal találja 
szemben magát: a föld nincs felosztva, az adót természetben fizetik, a köz
lekedés nyomorúságos. A török hatóságok nem fejlesztik a hajózást és a 
közlekedést. A továbbiakban hangsúlyozza, hogy nincsenek meg a kereske-

44 Vasárnapi Űjság, 1875. augusz tus 3., 40. szám. 
45 Fővárosi Lapok, 1876. jú l ius 22., 166. szára. 

— 326 — 



delem, a földművelés, a rózsaolaj-termelés, a méhészet, a szőlészet, a gyü
mölcstermesztés stb. feltételei. A polgárság fejlődése állandóan akadályokba 
ütközik. Az újság hangsúlyozza, hogy az oszmán uralom és a görög papság 
szüntelenül és rendszeresen gátolja a társadalmi osztályok fejlődését. 

A lapok később hírekkel és közleményekkel reagálnak az Áprilisi Felkelés 
kirobbanására. Nem egy anyag kíséri figyelemmel a felkelés meghirdetését, 
majd menetét, de érthető okokból sok a pontatlanság, a nem hiteles adat is 
— különösen az első híradásokban. A felkelés valódi okait sem tárják fel 
következetesen. Sőt, egyes információkban külső bujtogatásról, orosz intri-
káról, a Romániában és Szerbiában élő bolgár emigrációs bizottságok „ke
zéről" stb. beszélnek. A lapok nagy többsége azonban egyetért abban, hogy 
Bulgária súlyos helyzete miatt a felkelés és az azt megelőző lázadások ki
váló talajra találnak. 

A közvéleményre kétségtelenül azok a hírek, cikkek, közlemények tették 
a legkomolyabb hatást, melyeket feltételesen négy fő csoportra oszthattunk: 
az első csoportba azok az anyagok tartoznak, melyek hírt adnak arról, hogy 
Hriszto Botev csapata elfoglalta az osztrák—magyar zászló alatt hajózó Ra-
detzky gőzöst, foglalkoznak a költő és forradalmár vojvoda hőstettével, a 
nevéhez fűződő két kiáltvánnyal, melyet a magyar lapok teljes terjedelemben 
közölnek. A második csoportba azokat a cikkeket és híreket sorolhatjuk, 
melyek beszámolnak a felkelés leveréséről és a feudális hatóságok kegyet
lenkedéseiről, a harmadikba a XIX. század jelentős személyiségeinek, így 
Garibaldinak, Victor Hugónak a bolgár nép igazságos ügye védelmében tett 
nyilatkozatairól, az angol parlamentben lefolyt vitáról, Gladstone brossú-
rájáról stb. szóló beszámolókat. A negyedik csoportot pedig azok a közle
mények képezik, melyek beszámolnak arról, hogyan reagált a sajtó és a 
közvélemény a Habsburg birodalom többi országában, elsősorban Csehor
szágban, Szlovákiában, Horvátországban, valamint Oroszországban, amelyet 
egyes lapok a szláv mozgalmak és megmozdulások fő okának tartanak. Az 
Áprilisi Felkelés eszméinek népszerűsítésében és propagálásában, helyes ér
telmezésében és magyarországi elfogadtatásában hatalmas szerepet játsza
nak a Hriszto Botev nevéhez fűződő kiáltványok. Az elsőt, „Kiáltvány a 
bolgár néphez" címmel, kissé rövidítve közölte a Pesti Napló,46 az Egyetér
tés47, a Politikai Újdonságok48. Az Egyetértésben a kiáltvány a második ol
dalra került, és a szerkesztőség szükségesnek tartotta felhívni az olvasók fi
gyelmét: „Bulgáriában is hatalmasan szítják a lázadást. A bolgár forradalmi 
bizottmány harci manifesztumot intézett a bolgár néphez, mely így kezdő
dik: 

»Bolgár testvérek, fel a harcra a hitszegő törökök ellen. Hogy minden nép 
meghallja, hogy mi Isten segélyével elhatároztuk a karddal kezünkben el
űzni a gyalázatos ázsiai fajt. Senki sem könyörül rajtunk, senki sem segí
tett kínjainkban és szenvedéseinkben, melyeket az ázsiai rabló készített ne
künk. 

S törökök elharácsolják a bolgárok vagyonát, hogy tíz-húsz feleséget, s 
gyermeket eltartsanak. 

46 Pesti Napló, 1876. június 28., 147. szám. 
47 Egyetértés, 1876. június 29., 148. szám. 
48 Politikai Üjdonságok, 1876. július 5. 
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A törökök betörnek a parasztgazda házába, és mindent ellopnak, ellop
ják a tejet, vajat, még a száraz kenyeret is, melyet a bolgár gyermekeinek 
készített. 

A törökök behozzák a mezítelen tatárokat, s arra kényszerítenek minket, 
hogy tápláljuk a vas népét. 

A törökök behozzák a vad cserkeszeket, s arra kényszerítik a bolgárokat, 
hogy a cserkeszeknek házakat építsenek, amiért a cserkeszek ellopják a 
bolgárok ruháit és kenyerét, elrabolják a nyájakat, s ezrével agyonverik 
az embereket. 

A törökök a bolgárokat föld alatti börtönökbe dobják, csak azért, mert pa
naszkodnak, hogy meglopták őket, s valamelyiküket agyonverték. 

A törökök a rablókat teszik bírákká, s tolvajokat pasákká, az ostobákat 
kajmakámokká, s ezek kormányozzák az eszes és becsületes bolgárokat. 

A törökök erővel az iszlámra kényszerítik a bolgár gyerekeket. 
A törökök nem tisztelik a házasság szentségét és meggyalázzák a bolgárok 

leányait. 
A törökök megfertőztetik Krisztus vallásának szentségét. 
ötszáz éve már, hogy Európa hallgatja siralmunkat, s ha megérteni akar

na, megértene, s ha segíteni akarna, segítene. — De senkiben sem bízhatunk, 
mint a Megváltó Jézus Krisztusban. 

ö érettünk vérét áldozta fel, ő Isten nevében megküzdött a hitetlenekkel. 
Fegyverre tehát, bolgár testvéreink! Isten máris segít a keresztények 

ügyének. A boszniaiak és hercegovinaiak tíz hónap óta harcolnak a törökök 
ellen, s győzelem kíséri fegyvereiket. Míg 1000—1500 hercegoviniai megver 
15 000 török pogányt, ez Isten csodája, ez Isten hatalma! 

Fegyverre tehát, bolgár testvérek! Mi hétmilliónyi nép vagyunk. Kövekkel 
Is agyonverhetnők az ázsiai kutyáikat. De nekünk puskáink, jatagánjaink, 
baltáink, ásóink, s kaszáink vannak, melyekkel annál gyorsabban verhetjük 
agyon az ördög fiát. 

Fel a harcra bolgár papok! Bolgár tanítók! A bolgár városok lakói! Bol
gár parasztok! Aki ellenünk van, az a szabadság gyilkosa, s ellensége az 
Istennek. 

Ha a bolgár püspökök, szerzetesek és papok nekünk nem segítenek, se 
nem keresztények, se nem bolgárok — gyújtsátok fel mindenüket, fejezzé
tek le, s verjétek agyon őket, mert másként elárulnak minket és megaka
dályozzák a szabadság kivívását. 

Ha a gazdagok nem segítenek nekünk, irtsátok ki őket, mint a haszon
talan dolgot.« 

A felhívás így végződik: 
»Fel a háborúra bolgár nemzet! Ki később akar segíteni, midőn a harc 

már végetért, az áruló, azt elítéli a nemzet, azt nyelje el a föld! Harcra!-«" 
A magyar közvéleményre mély benyomást tett a második felhívás is, 

melyet „A bolgár nép proklamációja" címmel több fővárosi lap, így a Hon49, 
i» Hon, 1876. július 12. (Esti kiadás.) 
50 Pesti Napló, 1876. július 12., 159. szám. 
51 Ellenőr, 1876. július 13., 191. szám. 
52 Igazmondó, 1876. július 16., 29. szám. 
53 Kelet (Kaposvár), 1876. július 15., 159. szám 
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a Pesti Napló50, az Ellenőr51, az Igazmondó52 és a vidéki Kelet53 is közölt. 
A felsorolt lapokban megjelent szöveg teljes, a magyar fordítás igen jó. 
Mégis a Honban megjelent fordítás stílusa a legszebb, s ez valószínűleg a 
lap főszerkesztőjének, a Bulgáriában is jól ismert Jókai Mórnak köszönhe
tő, íme a „Bolgár nép proklamációja" magyar fordításban: 

„Mi, a bolgárok keresztény nemzete, ünnepélyesen elhatároztuk, hogy 
megszerezzük a függetlenséget és a szabadságot ! Kijelentjük ezen változatlan 
akaratunkat a civilizált világ előtt, azon óhajjal, hogy törekvésünk vissz
hangra találjon minden keresztény népek támogatásában, melyek mindent 
megtettek, hogy a rabszolgaság eltöröltessék a föld színéről — számítunk, 
hogy támogatni fognak harcunkban egyházunk meggyalázói és elnyomóink 
ellen, kik századokon át zsarnokoskodtak fölöttünk, de kiknek uralmát to
vább tűrni se nem akarjuk, se nem tudjuk. 

Elvonják tőlünk a legközönségesebb emberi jogokat is: rettenetes adók 
terheit viseljük, melyeket embertelen módon hajtanak be; zsákmányul va
gyunk oda dobva elnyomóink legdühösebb szenvedélyeinek^ és leggyalázato
sabb magaviseletének, egy embertelen nép lábbal tapos minket, mely nép 
vallási rajongókból áll, s melynek vallása azon alapszik: hogy gyűlöld és 
károsítsd meg a kereszténységet! Nem vagyunk képesek elbírni egy oly 
életet, melynél jobb a halál. 

A múlt tapasztalatai arra tanítottak meg minket, hogy a mohamedánok 
ígéreteire mit se kell adni, a kilátásba helyezett reformok csak eszközök 
arra, hogy mi a fegyverek letételére bírassunk, védtelenül akarnának oda 
dobni a vért és bosszút szomjazó mohamedánoknak. 

A diplomácia törekvéseinek és barátaink más országokban való igyeke
zetének, hogy nekünk a szabadság megadassék: eredménytelen kell, hogy 
maradjon. De reméljük, hogy Isten és a mi erőnk meg fogják azt szerezni 
nekünk. 

A g ö r ö g ö k h ö z é s a l b á n o k h o z fordulunk, kik velünk egy val
láson vannak: fordulunk a szláv testvéreinkhez, kik velünk vér és vallás 
szerint rokonok. 

Testvérek! Mi bolgárok, a tollat a karddal cseréltük fel, és addig nem is 
fogjuk azt hüvelyébe visszadugni, míg országunk teljesen és örökre nincs 
felszabadítva a zsarnok lábai alól, és míg nemzetünk békében nem élvez
heti a szabadságnak gyümölcseit. 

Egyetértve kell leszállnunk a hegyekből, kijönnünk a völgyekből, közös 
erővel kell megelőznünk az idegen uralmat, s annak nyomait is ki kell ir
tanunk. 

Nyugodtan maradhattok-e házaitokban, míg mi a mohamedán zsarno
kokkal a szabadságért küzdünk? Meg vagyunk győződve, hogy ti, szavaink 
átolvasása után a Balkán-félsziget minden országából egybegyűltök, hogy 
örvendő szívvel és vas kézzel lépjetek fel szívtelen ellenségünk, elnyomónk 
és utódaink ellenségei ellen. 

Egyesüljenek velünk a görögök, az albánok, az oláhok és a szerbek Szer
biában, Boszniában, Hercegovinában, Montenegróban és Ó-Szerbiában, a 
közös célra, az ottománokat örökünkből kiűzni. Feledjünk el minden kicsi
nyes előítéletet, s legyünk egyek, míg mind ki nem vívtuk szabadságun-
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kat, s míg egy ellenséget sem látunk áldott virágágyainkon, akkor, de csak 
akkor fogunk megállni, hogy szervezkedjünk és közös érdekeinket biztosít
suk. 

Legyünk méltó fiai azon régi hősöknek, kik a múlt időkben zászlónkat a 
csaták ezreiben lobogtatták, s kiknek dicső tetteit ma is énekli a raj ah tűz
helyénél népdalaiban. 

Balkáni keresztények! Nem -kell-e nekünk is emlékezetet hagyni utó
dainkra a keresztnek a félholddal való küzdelmeiről? Ne hagyjunk-e mi 
is a jövő századok költőinek anyagot népdalokra? Ne adjunk-e anyagokat 
azon dalokra, melyek a szabadságharcban véghez vitt hőstetteinket felszám
lálják, melyek megénekelik a küzdelmeket, mik a ház, a tűzhely, a haza 
fölszabadításáért vívattak ? 

Harcra testvérek, a dicsőség keresztért s az arany szabadságért. 
A Balkánban, jan. 13. (ó-naptár)." 

A „Bolgárok proklamációja" vagy a ,,Népi kormány felhívása" szövegét a 
Szovremennüe Izvesztyija című orosz lap 1876. július 8-i, 185. számából vet
ték át, az eredeti azonban elveszett. Egyébként a két felhívást nemcsak a 
magyar lapok közölték, hanem az orosz, az osztrák és a szerb újságok is, 
és ez a botevi zsurnalisztika nagy sikere. Mindez rendkívül fontos szerepet 
játszott az Áprilisi Felkelés és a sürgős megoldásra váró bolgár kérdés pro
pagandájában, abban, hogy megmozdult az európai demokratikus és haladó 
közvélemény, s megismerkedett a harcoló bolgár nép ügyével. 

A Hriszto Botevval és csapatával foglalkozó anyagokon kívül a magyar 
sajtó helyt adott azoknak az információknak is, melyek tájékoztattak ar
ról, milyen kíméletlenül járt el a kormány, a hatóság az Áprilisi Felkelés 
leverésekor. Az újságok ezzel kapcsolatban az országnak szinte minden ré
széből adnak tudósításokat. Kétségtelenül MacGahannak a Hon54 és az 
Igazmondó55 hasábjain publikált beszámolója keltette a legmélyebb be
nyomást, A Hon megrázó beszámolót közöl „Bulgáriai kegyetlenségek" cím
mel. Ebben olvasható: 

„A világnak majd csak ezután kell megismerkednie a bulgáriai kegyet
lenkedésekkel. A Daily News különtudósítójától, aki M. Schylerrel, az 
Egyesült Államok főkonzuljával együtt járta be azokat a területeket, ahol 
ezek a kegyetlenkedések történtek, a következő táviratot kaptuk: 

»Pazardzsik, augusztus 1. 
Éppen most láttam Batak városát Schyler úrral. Baring úr tegnap volt 

ott. Itt van, hogy mit láttam. Midőn a város felé közeledtem, sok eb volt 
egy parton. Elfutottak mikor oda mentünk és mi e helyen szétszórt ember
koponyákat és egy szörnyű halmaz csontvázat találtunk. Lóháton ülve, száz 
koponyát számoltam, melyekről az ebek a húst lerágták, csupa gyermek-
és asszonykoponyákat. Bementünk a városba, az út mindkét oldalán ember
fők és csontvázak hevertek a romok közé temetve, vagy azon a helyen, ahol 
elestek, ruháikban. Voltak ott nők és gyermekek holt tetemei, fejükről le
lógó hosszú, barna hajakkal. A templomhoz közeledtünk. Ott a tetemek sok
kal sűrűbben fordultak elő, míg lenn a föld a szó szoros értelmében fedve 
volt csontvázakkal, koponyákkal, emberi szétmetélt tagokkal, azon módon 

54 Hon, 1876. szeptember 1., 207. szám. 
55 Igazmondó, 1876. augusztus 20., 34. szám. 
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ruhástul. A templom és az iskola közt egész halmaz tetemek voltak. A bűz 
iszonyatos volt. Bementünk a templom udvarára. Itt a látvány még rémí
tőbb volt. Az egész udvar három láb mélyen halottakkal volt borítva, s csak 
részben befedve, kezek, lábak, karok és fejek egymásra hányva kísérteties 
zűrzavarban. Láttam sok pici kezet és fejet, három évesnél fiatalabb gyer
mekekéit és szép hajzattal fedett leányokéit. A templomban a látvány még 
borzasztóbb. A padlón egész fedetlen hevertek a rothadó tetemek. 

Soha nem képzeltem semmi ilyen rémítőt. Háromezer tetem feküdt a 
templom udvarán és a templomban. Az iskolában, mely egy szép épület 
volt, kétszáz nő és gyermek lett élve megégetve. A városban mindenütt 
ugyanez a látvány. Némely helyen gödrökbe egy csomó tetem van hányva 
s földdel bekaparva, melyeket az ebek kikapartak. A kis folyó partja fedve 
van tetemekkel. A városnak 9000 lakosa volt, 1200 maradt meg most. Sokan 
akik megmenekültek, visszatértek és halottjaikat siratják. A fájdalmas si
ránkozást egy fél angol mérföldre lehet hallani. Némelyek kiásták szeret
teik tetemeit. Egy nőt három kis koponya fölött láttam sírni, melyeket ölé
ben tartott. Az az ember, aki mindezt tette, Ahmed aga, magasabb állásba 
helyeztetett, de még kormányzója a kerületnek. A hírlapok adatai nem vol
tak túlzottak. Nem lehettek. A törökök kegyetlensége által kitalált sem
miféle bűn nem marad elköveteti en. Hétezer tetem feküdt itt május 12. óta 
a napon rothadva, az ebek prédájául és sir Elliot Henrik nem hallá soha, 
hogy a hatóság a megmaradt lakosoktól százezer piaszter hadi contributiót 
követel. A város előbb egy milliót fizetett. A vetés a mezőn rothad. A tu
lajdonosok a temetőben fekszenek. Az életben maradtak marháit is elvet
ték a törökök, kik megtagadják a visszaadást. Lehetetlen aratni. Nem igaz, 
hogy a törökök segélyt küldenek. A lakosok mindenütt azt panaszolják 
Schylernek, hogy marháikat nem kapják vissza és segélyt nem nyertek. 
Az az állítás, hogy a bolgárok követtek el kegyetlenségeket, egészen alapta
lan, gyalázatos hazugság. Schyler úr azt hiszi kétszáznál kevesebb törököt 
öltek meg, majd mind nyílt csatában. Nincs bebizonyítva, hogy csak egyet
len török asszonyt, vagy gyermeket is legyilkoltak volna. Schyler úr és 
Baring jelentése meg fogják erősíteni ezen sürgönyömet. Sürgős segély 
szükséges az éhen haló segélytelen családoknak.«" 

MacGahan tudósítása, mely nemcsak a magyar olvasót, de egész Európát 
megrázta, a Hon szerkesztőségének a következő jegyzetével fejeződik be: 
„Ez az a távirat, amely miatt a törökök kegyetlenkedését ismét napirendre 
tűzte az angol parlament. Szerzője, ahogy a Spectator mondja, mérsékelt 
ember, és hihetünk szavainak." 

A Hon szerkesztősége nem véletlenül fejezi be éppen ezzel a megjegyzés
sel az idézett, rendkívül fontos, megdöbbentő adatokat közlő cikket. Olyan, 
semmivel sem indokolható, embertelen és értelmetlen kegyetlenségről van 
szó, hogy azt sem az olvasók, de maguk a szerkesztők sem tudták elképzelni. 

A közvéleményt megrázta és felháborította az oszmán feudális hatóságok 
állati kegyetlensége a felkelés leverésében. Nem véletlenül jelent meg még 
MacGahan beszámolója előtt a Munkás Heti Krónika, a munkáslap hasáb
jain egy tiltakozó nyilatkozat a szervezett magyar munkásosztály nevében. 
A nyilatkozat címe „Európai »civilizáció«", melyet minden valószínűség 
szerint személyesen Frankéi Leó, az ismert magyar munkásvezető, a párizsi 
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Kommün munkaügyi minisztere írt, vagy az ő közvetlen iránymutatásával 
született. A Hríszto Botev vojvoda hősi halála után mindössze két nappal 
megjelent cikk kíméletlenül leleplezi a népellenes szultáni feudális rend
szer, a civilizáció és az európai népek közös ellenségének túlkapásait: 

„Valóban vérlázító események folynak az aldunai határszéleken. A tö
rök barbár járma alatt nyögő hercegovinai, bosnyák és bolgár vidékeken. 

A legbéketűrőbb természet is, mely az európai »civilizáció-« intézményei, 
s az uralkodó »rend«-hez van szokva, felháborodik azon dolgok hallatára, 
melyek jelenleg napirenden vannak odalenn. A vad szenvedély, a vallási 
fanatizmus féktelen dühe, s a határt, s gátat nem ismerő gyűlölség az, ami 
ott naponta üli meg véres orgiáit. 

A »keresztény« és »pogány« vér gőzölgő párája emlékeztet az amerikai 
őserdő borzasztó drámáira, melyek ott a »civilizáció hódító bajnokai«, s 
az ezen törekvések ellen küzdő féktelen vadak közt folytak. Csakhogy oda
lenn Európa keleti határán nem a »civilizáció« bajnokai ontják verőket az 
emberiesség lelkesítő eszméiért, s a valódi kultúra céljáért: hanem sze
gény, éhes, nyomorgó, testileg és lelkileg nyomorult emberek küzdenek el
nyomóikkal, a velük szellemileg egyenlő alacsony fokon álló törökökkel. 

Európában az utóbbi század alatt a nyers erő a vérengző vadság, s em
beri érzelemtől ment kegyetlenség tettei soha nem fordultak elő oly gyak
ran, s oly borzasztó mértékben mint most, midőn mindenhol humanizmus 
és haladás eszméiről van szó. A török katonák nem ismernek törvényt, 
sem f elsőbbségi hatalmat, s elöljárói parancsot, előttük ismeretlen dolog a 
felebaráti szeretet, méltányosság, vagy könyörület: tetteik a vadság, ke
gyetlenség, s vérengző düh bélyegét viselik magukon. Kezeik piroslanak 
a leölt áldozatok füstölgő vérétől: arcuk, melyet a vad düh vonásai torzí
tanak, be van f öcskendezve a jatagán gyilkoló csapása alatt magasra fel
szökkenő vértől, s így rohannak faluról falura kielégítendő az állatiasság 
legundokabb ösztöneit, s kiolthatatlan vérszomjukat. 

Nem harc folyik ott, nem küzdelem, minő folyhat a legelkeseredettebb 
elemek közt is, de borzasztó gyilkolás, tömeges öldöklés, elkeseredett halál
harc, minőhöz hasonló csak Amerika őserdeiben található, midőn vérszom
jas állatok marakodnak halálra. 

A lázadók a nyomor, kétségbeesés és elnyomottság érdekében, mely irtóz
tató dühre ösztönzi nyers és természetszerű vad keblüket, határt nem is
mernek a védekezés és ellenállás kegyetlenségében. 

Gróf Andrássy belevágta ugyan fejszéjét a nagy tuskóba, s megígérte, 
hogy alapos reformokkal véget fog vetni ez iszonyatos helyzetnek. Lássuk 
már a hírhedt reform-intézkedéseket, lássuk már a nagy hatalmak huma
nizmusát!"56 

Elképzelhetjük, milyen visszhangja volt a Munkás Heti Krónika nyilat
kozatának az Osztrák—Magyar Monarchiára jellemző bonyolult és ellent
mondásos helyzetben, akkor, amikor bizonyos kísérletek is történtek arra, 
hogy segítsék a szultán keleti feudális birodalmát. De az újság nemcsak 
az oszmán feudalizmust és az embertelen vallási fanatizmust vádolja, ha
nem a burzsoá Európa „humanizmusát", a Habsburg birodalom minden-

56 Munkás Heti Krónika, 1876. június 4. 
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ható külügyminiszterének demagóg reformjait is, melyek büntetlenséget 
biztosítanak, sőt ösztönzik a bűnt. 

Ismeretes, hogy az uralkodó körök kétszínüsége, az ellenzék egocentrikus, 
hamis hazafisága bizonyos törökbarát megnyilvánulásokat eredményezett, 
így került sor a műszaki egyetem diákjainak a tüntetésére is, mely azon
ban kiváltotta az ifjúság ellenállását és tiltakozását Prágában, Zágrábban, 
sőt magában Bécsben is. Ebből az alkalomból Jókai Mór lapja vezércikket 
közöl, s abban figyelmeztet: „ahogy várható volt, az ifjúsági tüntetés ellen
kező eredményeket és cselekményeket hozott Zágrábban, majd Bécsben. És 
ez még csak a kezdete a tüntetéseknek. Ha az nagyobb méreteket öltött 
volna? Csak élezte volna az ellentéteket, az ellenszenvet a monarchia kü
lönböző népei között. Azt pedig senki sem szeretné, ha a dolgok ebbe az 
irányba fejlődnének. Ez nyugtalanságot és bonyodalmakat okozna nem
csak a határokon, hanem éppen magában a monarchiában érnék el csúcs
pontjukat. Ki mondhatja, hogy ez kívánatos? Ezért követeljük, hogy a 
fővárosban elkezdődött mozgolódásoknak vessenek vége t . . . Egyetlen fiatal 
vagy idős, józan gondolkodó magyar sem szeretné, hogy éppen ebben a pil
lanatban foglaljuk el az ország és a monarchia többi népe között keletke
ző ű r t . . ."57 Ez a félhivatalos kormánylap, a Hon értékelése. A diákok meg
gondolatlan, törökbarát tüntetését elítélték a többi lapok, például a haladó, 
demokratikus Egyetértés is. Ez közölte a zágrábi diákok válaszát, melyben 
többek között ezt írták: „ . . . A horvát ifjúság szilárdságot és teljes sikert 
kíván a nemes bolgár nemzetnek mostani szent harcában. Mi Nyilatkoza
tunkat lelkes jelszóval fejezzük be: Éljen a szabadság! Éljen a bolgár 
nép! . . . " 5 8 

A diákok méltó választ kaptak a moszkvai egyetemekről. A moszkvai 
egyetemi ifjúság nevében francia és orosz nyelven névre szóló levelet in
téztek a budapesti egyetem rektorához, s azt százötvenen írták alá. Egyúttal 
kifejezték kívánságukat, hogy a levelet vitasság meg és publikálják. És — 
valószínűleg, hála a főszerkesztő, Jókai Mór széles látókörének és demok
ratikus, haladó nézeteinek —, a Hon 1876. november 20-i számában helyt 
adott a levélnek: azt „A MOSZKVAI EGYETEMI IFJÚSÁG A BUDAPESTI 
EGYETEMI IFJÚSÁGHOZ" nagybetűs címmel közölte:59 

„A budapesti egyetem rektora tegnap egy Bonnban, nov. 16-án feladott 
levelet vett. A levél orosz ós francia nyelven mintegy 150 moszkvai tanuló 
feliratát tartalmazza a budapesti egyetemi ifjúsághoz. A felirat így hangzik: 

A moszkvai egyetem hallgatói üdvözlik a budapesti egyetem ifjúságát. 
Tanuló társak! A lapok hihetetlen híreket írtak: Ti, bajtársak, a szabad 

Magyarország fiai, ti összegyülekeztek és bizottságokat alkottok, hogy töb
bek közt fáklyásmenetet rendezzetek a törökök tiszteletére; proklamáció-
kat írtok, sürgönyöket küldtök szerte szét, fölhíván hazátok ifjúságát, hogy 
első helyet foglaljon azok közt, »-kik szóval és tettel bebizonyítják rokon
szenvüket a bátor török nemzet iránt, mely az európai műveltség nevében 
harcol« (Nációnál Zeitung). Nincs jogunk kételkedni e hírek hitelességében, 
de nagy megerőltetésünkbe kerül elhinnünk azokat. 

57 Hon, 1876. október 26., 257. szám (az esti kiadás vezércikke). 
58 Egyetértés, 1876. október 29., 260. szám, 1. o. 
59 Hon, 1876. november 20., 278. szám (esti kiadás). 
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Fáklyásmenet a törökök tiszteletére! Talán a végből, hogy fáklyáitok fé
nye megvilágítsa a sorsüldözött Bulgária tereit, hol a föld ártatlanok vé
rétől piros, s keresztény tetemek hevernek szerteszét? 

Magyarország ifjúsága — incredibile dictu — kiáll a világ elé, hogy szó
val és tettel bebizonyítsa rokonszenvét a török nemzet iránt! Talán a 
szörnytettek ama sorozatáért, mely a »Daily News« leveleiben s más tudó
sítók véres epopéiáiban meg van énekelve? A bátor török nemzet az euró
pai műveltségért harcol! Ugyan hol? Tatar-Pazardzsikban? Batakban? vagy 
Zajcsárnál s a porrá égetett Knyajevácznál? Hol hát? Lehetséges-e az, hogy 
oly küzdelem, mely a keresztény világ legszentebb tárgyait profanálja, 
mely békés lakosokat tekintet nélkül korra, nemre, halomra öldös, mely a 
hitveseket és hajadonokat megbecsteleníti, mely a csecsemőket lándzsa
hegyre szúrja — e küzdelem, mely szétmarcangolja, lángok közé veti a 
védtelen áldozatok ezreit, mely átszegzi karjaikat, lábaikat, s a phisikai és 
erkölcsi szenvedés oly iszony iba sodorja őket, hogy csak a ti hő vérű »fa
jotok« élénk phantásiája képzelheti el azokat; a küzdelem, mely nem ke
gyelmez a sebesült ellenfélnek, hanem irgalom nélkül megsüti a máglya las
san emésztő lángján; a küzdelem, mely egykor gazdag és virágzó tartomá
nyokat sivataggá pusztít; a küzdelem, mely egyik kezében yatagánt, a má
sikban petróleumot hord, lehetséges-e az, hogy e küzdelmet a magyarok 
az »európai civilizátió harcának« nevezik? Bajtársak! Négy század óta szen
ved a keresztény rája a Balkán félszigeten hallatlan kínokat az ozmánok 
zsarnok bilincsei közt. Kétségbeesésig űzve, ma föltámadt e rája, hogy le
rázza vállairól a tovább nem hurcolható jármot, hogy fegyverrel kezében ki
vívja nem is a szabadság, hanem csak a lét jogát. 

Halhatatlan dicsfénnyel övezve harcol a rája elhagyottan, egyenlőtlen 
küzdelemben, oly ellenséggel, mely agyonnyomja tömege súlyával. Nincs 
a világon nemesen dobogó szív, mely mellőzve a nemzeti kérdést, elszo
rult kebellel ne követné a gyászos harc folyamatát s agálylyal és reménynyel 
ne várná végét. Szóval és tettel igyekeznek kifejezni rokonszenvüket a tizen
kilencedik század keresztyén vértanúi iránt. Csak ti magyarok, ti tapsoltok 
— még pedig az ifjúság virága nevében — az elnyomóknak, ti rendeztek 
tüntetést embertelen tetteik tiszteletére! 

Bajtársak! Ti a civilizáció és a szabadság forrásánál éltek: e forrást tudo
mánynak nevezzük. A tudomány nevében, az emberiség nevében, az irgal
masság nevében, mely Európa népeit egy családdá egyesíti, ezennel vádolunk 
és kárhoztatunk méltatlan eljárástokért! E magasztos elvek nevében emlé
keztetünk arra, hogy a boldogtalan rajának épp annyi joga van a létre, 
mint a nemes magyar nemzetnek. E szent elvek nevében esdünk felétek: 
pártoljatok rokonszenvetekkel az elnyomótól az elnyomottakhoz, a hóhérok
tól a vértanúkhoz! 

Talán azt válaszoljátok arra, hogy eljárástokat a legszentebb hazafiság 
sugallta: »A haza veszélyben!« — kiáltjátok felénk. De meggondoltátok-e 
jól, hogy ezzel rémítően vádoljátok tenen hazátokat? Hazátok csak azért 
forogna veszélyben, mert a szomszéd még rabszolgasága láncait le akarja 
rázni s mert az orosz nép, melyhez vérkötelékek fűzik, a nemes ügyet hő 
pártfogásába vette! Lehetséges-e, hogy Magyarország boldogsága és virág-
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zása csak más nemzetek szolgaságán és szenvedésén alakulhat? Mi nem hi
hetjük ezt. De ha mégis úgy van, a barátok iránti kötelesség elfojtja ben
netek az irgalom szavát s vérlázító igaztalanságra készt: mélyen, sajnálunk 
titeket! Jaj az országnak, mely más nemzetek hitvány szolgaságára építi 
szerencséjét! Ha így van, az utókor kérlelhetetlen ítéletet fog hozni fölötte
tek! 

. . . Végül arra kérünk, bajtársak, tegyétek közzé tiltakozásunkat, mely mél
tatlan tüntetésiek méltó válasza: erre nézve mi is megtesszük a magunkét. 

Moszkva, október 25. (november 6.) 1876." (Aláírva 150 név) 
A moszkvai diákok kérése teljesült: mint fentebb már mondottuk, a fél

hivatalos kormánylap, a Hon november 20-i számában teljes terjedelemben 
közölte a levelet. Ez a tény, akárcsak az újságok, politikusok, közéleti sze
mélyiségek reagálása, mutatja, hogy a diákság törökbarát tüntetése elszi
getelt jelenség volt, mely nem a széles néptömegek és a közvélemény ér
zéseit fejezte ki. Teljességgel nyilvánvaló, hogy ez a tüntetés bizonyos cso
portok spekulációira vezethető vissza, akik a törökök „támogatására" szá
mítottak azok ellen az államok ellen, akik Magyarország nemzeti függet
lenségét fenyegették. Ennek igazsága mellett szól az is, hogy a moszkvai 
diákok levele, szellemét és tartalmát tekintve, teljes mértékben egybevág a 
magyar munkásosztály nyilatkozatával, mely a Munkás Heti Krónikában je
lent meg. Itt figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 1876 folyamán, vala
mint 1877 első három hónapjában, a magyar lapok szinte kivétel nélkül 
pozitív hangvételű anyagokat és tudósításokat közöltek a bolgár népről, 
megértéssel és rokonszenvvel viseltettek küzdelmei, törekvései iránt. A ma
gyar sajtó és elsősorban természetesen a haladó, a demokratikus sajtó, s 
ebből következően a közvélemény általános vonala folytatója annak a ha
gyományos rokonszenvnek, barátságnak és kölcsönös segítségnyújtásnak, 
amely a bolgár és a magyar nép viszonyát jellemezte. 

Az Áprilisi Felkelésről és a bolgár nép küzdelmeiről szóló anyagok, cik
kek és tudósítások sokasága, mely szó szerint naponta helyet kapott az ösz-
szes magyar lap hasábjain, nem elszigetelt jelenség. Itt elég csak említést 
tenni arról a számos magyar utazóról, akik bejárván Bulgáriát, nem egy 
értékes leírást hagytak ránk a bolgár nép életéről a rabság különböző szá
zadaiban. Mindenekelőtt említést érdemel azoknak a magyar forradalmár 
emigránsoknak a hozzájárulása a két nép kapcsolatának elmélyítéséhez, 
akik Kossuth Lajossal együtt tartózkodtak Bulgáriában, majd hazatérésük 
után nem egy könyvben, naplóban számoltak be benyomásaikról, a bolgár 
lakosság helyzetével kapcsolatos megfigyeléseikről. Nem feledkezhetünk 
meg a tudós Kánitz Félix hatalmas érdemeiről, aki cikkeiben, de különö
sen „Dunai-Bulgária és a Balkán" című alapvető munkájában*50, megismer
tette egész Európát Bulgáriával és a bolgár néppel. Még sok-sok példát 
idézhetnénk. De az Áprilisi Felkelés magyarországi visszhangja a két nép 
hagyományos barátságának egy újabb, magasabb szakasza. A lapokban meg
jelent gazdag tájékoztatás és tényanyag, a haladó, a demokratikus közvé-

60 Felix Kanltz: Donau—Bulgarien und der Balkan . . . 1860—1879. I—III. k. Leipzig, 1875— 
1879. 
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lemény erkölcsileg és politikailag teljes mértékben megfosztotta fegyvereik
től azokat, akik a status quo elismerésének, az Oszmán Birodalom támoga
tásának vonalát szorgalmazták.61 Mindez hozzájárult ahhoz, hogy olyan lég
kör alakuljon ki, mely nem tűrhette a bolgár kérdés teljes és végleges meg
oldásának további halogatását. 

61 Sztojan Radev: Míg folyik a Duna. Szófia, 1975 (bolgárul). Az 1876-os és a további bulgá
riai eseményekről ír Niederhauser Emil „Forrongó félsziget" c. könyvében. Budapest, 1972. 
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SIPOS FERENC 
A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC ÉS A HADTÖRTÉNELMI 

KÖZLEMÉNYEK 

1888 márciusában jelent meg a Hadtörténelmi Közlemények első száma. 
Salamon Ferenc: Általánosságok a hadtörténelemről1 című programadó cik
kének utolsó bekezdése így foglalta össze az induló folyóirat feladatát: 

„Egyszóval úgy gondolom, hogy első sorban az ex professo történészek, 
kik az eredeti kútfőket forgatják, s a régészek vannak hivatva a hadtörté
nelmi folyóiratnak bő anyagot szolgáltatni. A professionatus katonák, kik 
ha a történelem eredeti kútfőivel nem foglalkoznának is, a terjedelmesebb 
feldolgozások, történelmi értekezések nyomán is egyes ütközet és hadjárat 
viszonyait a hadtudomány elvei szempontjából magyarázhatnák és világít
hatnák meg. A nevezetesebb csatahelyek vázlatos térképeit, régi várak alap
rajzait vehetnék fel s közölhetnék a helyszínen tett észlelés nyomán — így 
becses előmunkálatot nyújtva a későbbi tüzetesen írandó történésznek. An
nál jobb, ha valaki a legkisebb részletig s híven képes leírni csatákat és 
egész hadjáratokat. . ." 

A tizedik évfolyam után a folyóirat megszűnt. 
Tárgykörünknél maradva vizsgáljuk meg, hogy a Hadtörténelmi Közle

mények első korszakában (1888—1897) kik írtak a Rákóczi-szabadságharc
ról, s:publikációik mennyiben feleltek meg a fentebb ismertetett program
nyilatkozatnak ! 

Thaly Kálmán vezet 22 munkával, második Gömöry Gusztáv (5), névte
len (2) — a többieknek (Bálás György, Dobos Kálmán, Illéssy János, Kará
csonyi János, Merényi Lajos, Szendrei János, Szepesy G., Veress Endre) 
csak egy-egy publikációjuk van erről a korszakról. 

(Ha a publikálók össztermését tekintjük a folyóiratban, akkor ez a sor
rend: Gömöry Gusztáv 61, Thaly Kálmán 27, Merényi Lajos 23, Karácsonyi 
János 18, Szendrei János 17, Illéssy János 15, Dobos Kálmán, Szepesy G. 
3—-3, Bálás György, Veress Endre 1—1 publikáció; így már az is látszik, 
hogy kit mennyire foglalkoztatott a folyóirat, s megmutatkoznak a belső 
arányok is.) 

Thaly Kálmán a Hadtörténelmi Közlemények megindulásakor már ismert 
történész volt. 1880. május 20-án választották meg a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjává.2 A 80-as évek közepén a tudományos közvéle
mény, de főleg a nagyközönség, őt tekintette a Rákóczi-szabadságharc egye
dül illetékes történetírójának.3 1889. február 17-én lett a Történelmi Társu
lat másodelnöke.4 

1 Hadtörténelmi Közlemények — (a továbbiakban — HK) 1888., 1—11. o. 
2 R. Várkonyi Agnes: Thaly Kálmán és történetírása. Tudománytörténeti tanulmányok 1. 

Budapest, 1961. 209. o. 
3 Uo. 237. o. 
4 Uo. 260. O. 
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A Rákóczi-szabadságharcot illetően tehát valóban egy történész lett hi
vatva a hadtörténelmi folyóiratnak bő anyagot szolgáltatni: Thaly Kálmán 
publikációinak száma másfélszerese — a névteleneket nem számítva — a to
vábbi kilenc szerzőnek. 

A 22 Thaly-publikációból 9 feldolgozás és 13 forrásközlés. A feldolgozások 
adalékok vagy adathalmazok. Csupán két egységes írást adott közre, de ezek 
a még ugyanabban az évben megjelent kötetének részletei voltak. Forrás
publikációin viszont érződik a jártasság: csak egy-két jelentéktelen van köz
tük, a többség feltétlen figyelmet érdemlő, sőt a forráspublikációk közt te
matikusán összeállított anyagok is vannak. 

Gömöry Gusztáv a folyóiratban a másik pólust, a „professionals katonát" 
képviseli: cs. és kir. őrnagy volt. 1859-ben nevezték ki a bécsi cs. és kir. 
hadilevéltárhoz. „Ebben az állásában a levéltár kincseivel hazai hadi törté
netünket számos új és becses adalékkal bővítette" — állapítja meg róla 
Révai Nagy Lexikona.5 A folyóiratban nincs olyan évfolyam, amelyikben 
ne lenne három-négy-öt publikációja — a kilencedik évfolyamban tíz is! 
(Feltehetően a név nélkül megjelent cikkek egy részének is ő a szerzője, 
közzétevője.) A IX. századtól a XIX. századig minden századról közölt vagy 
írt valamit, korszaka nem volt. A Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos 
munkáit ő maga nem tartotta jelentőseknek, teljes névvel egyiket sem írta 
alá. Korabeli osztrák forrásokat ismertetett és Rabutin 1704-es naplóját adta 
közre. 

Ami a program további részét illeti: a professionatus katonákat nem ér
dekelte a Rákóczi-szabadságharc, az ütközetek és hadjáratok viszonyait a 
hadtudomány elvei szempontjából nem magyarázták, nem világították meg, 
nem készültek el a nevezetesebb csatahelyek vázlatos térképei, a várak 
alaprajzai sem. A katonák közül csaták, hadjáratok leírására senki nem vál
lalkozott. 

Ugyanakkor a mindent összegyűjtés mámora alig értékelhető forráspubli
kációkat is eredményezett (a Dobos Kálmán, a Karácsonyi János, a Merényi 
Lajos, a Szendrei János és a Szepesy G. által közzétettek). 

A Hadtörténelmi Közlemények második korszaka 1910-zel kezdődik; a 
január 7-én megalakult hadtörténelmi bizottság „feladatának tekinti egy
részt az önálló magyar katonai irodalom megteremtése és a magyar nemzet 
hadtörténelmének létesítése czéljából a magyar hadi történetírás ápolását és 
fejlesztését, másrészt pedig a hadtörténelem iránti érdeklődésnek a nemzet 
mentül szélesebb rétegeiben való felköltését és ébrentartását. E czélból első 
sorban hivatalos szakközlönyéül kiadja a »-Hadtörténelmi Közlemények« 
czímű folyóiratot, melyben eredeti forrástanulmányokon alapuló hadtörté
nelmi tárgyú értekezéseket, adalékokat, levéltári adatokat, okmányokat, 
egykorú hadi jelentéseket és naplókat s más, a hadtörténelemre vonatkozó 
kútfőket ismertet, hadtörténelmi eseményeknek, hadjáratoknak, csatáknak 
és várostromoknak eredeti kútforrások alapján készült történelmi, vagy már 
ismert és nyomtatott források tanulmányozásán alapuló katonai szakszerű 
földolgozásait s ide vonatkozó tanulmányokat közöl. Ezen felül azonban 

5 VIII. k. Budapest, 1913. 669—670. o. 
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nagy súlyt helyez tárgyi hadtörténelmi emlékeinkre is s egyaránt ismertet 
és közöl tanulmányokat és leírásokat várainkról, régi hadifelszerelésünk em
lékeiről, fegyverekről, régi hadviselet és csataképekről. E mellett arra tö
rekszik, hogy a kétségtelen hiteles adatok necsak gondos feldolgozásban és 
nem csupán szakférfiak, hanem a nagyközönség által is élvezhető vonzó elő
adásban közöltessenek."6 

Az újrainduláskor a szabadságharcról az első korszakban legtöbbet pub
likáló Thaly Kálmán és Gömöry Gusztáv már nem élt. A többiek közül is 
csak Szendrei János neve fordul elő ismét. 1910—1943 között új gárda ala
kult ki (Markó Árpád 10, Márki Sándor 5, Kemény Lajos 5, Kárffy Ödön 
2, Iványi Béla 2, továbbá: Ajtay Endre, Czobor Alfréd, Gagyi Jenő, Kará
cson Imre, Komáromy András, Lukinich Imre, Obetkó Dezső, Schneider 
Miklós, Soós Elemér, Szabó Dezső, Szendrei János 1—1 publikáció). 

Az első korszakban a katonával (Gömöry Gusztáv) szemben egyértelmű 
volt a történész (Thaly Kálmán) fölénye. A második korszakban viszont for
dult a kocka: a katona (Markó Árpád) felkészültebbnek bizonyult a törté
nésznél (Márki Sándor). Persze Markó Árpád nem egyszerűen csak katona 
volt, hanem képzett hadtörténész: „1906-ban végezte el a bécsújhelyi kato
nai akadémiát, majd csapattiszti szolgálatot teljesített. 1921-ben a Hadi
levéltárba helyezték, ahonnan 1940-ben a régi levéltári osztály vezetőjeként 
(1938-tól ezredesi rangban) vonult nyugalomba." 1934-től 1949-ig az MTA 
levelező tagja volt.7 Elsősorban a Rákóczi-szabadságharc hadtörténelme ér
dekelte. Meg akarta írni II. Rákóczi Ferenc felkelésének katonai történetét. 
Mint utóbb, 1964-ben írta: „ . . . 1930-tól kezdve kizárólag Rákóczi háborújá
nak megírásán dolgoztam, hogy ez a részletes, több kötetre tervezett mun
ka az akkori Hadtörténelmi Levéltár hivatalos kiadványaként kerüljön a 
történészek és a nagyközönség kezébe, a második világháború kitörése előtti 
évben még csak az 1707. évet lezáró hadműveletek részletes feldolgozá
sával készültem el."8 Bár a kiadvány nem jelent meg — kérdés, megvan-e 
még a kézirata?! — a közreadott részlettanulmányok önmagukban is mara-
dandóaknak bizonyultak, mércét jelentenek. 

Márki Sándor „történetíró, egyetemi tanár, az MTA tagja (levelező 1892., 
rendes 1912.)"9 viszont furamód előbb írt a szabadságharcról összefoglaló 
művet,10 s csak azután kezdett érdeklődni a részletek iránt. A Hadtörténelmi 
Közleményekben megjelent tanulmányait tönkretette az idő: elavultak, vagy 
ma már, a periférikus témaválasztás miatt, kevéssé jelentősek. (Természe
tesen meg kell jegyeznünk, hogy Márki Sándor nem kizárólag a Rákóczi
szabadságharc történésze volt, érdekelte az 1514-es parasztháború is, foglal
kozott vármegye- és várostörténettel, földrajzi témákkal is, megírta az 
1848—49-es szabadságharc történetét, az ó- és középkor történetét stb.) 

Az 1910—1943 közötti évfolyamokban kevés a szakszerű forrásközlés. Új
ra elmondható, hogy a mindent összegyűjtés — ezúttal nevezzük buzgalom-

6 A Magyar Tudományos Akadémia hadtörténelmi bizottsága. HK 1910. 11—12. o. 
7 Magyar Életrajzi Lexikon II. k. Budapest, 1969. 148. o. 
8 Markó Árpád: Adalékok Lőcse kapitulációjának történetéhez 1710. február 14. Századok, 

(a továbbiakban — Sz.) 1964. 176. o. 
9 Magyar Életrajzi Lexikon II. k. 147—148. o. 
10 Dr. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. Magyar Történeti Életrajzok. I—III. k. Budapest, 

1907—1910. 
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nak— buzgalma több, alig értékelhető forráspublikációt eredményezett: Ga-
gyi Jenő, Kárffy Ödön, Kemény Lajos, Szendrei János közleményei. (Érde
kes módon valamennyi az 1910-es években jelent meg.) Ugyanakkor akad
nak példás, alapos közlések is (Ajtay Endre, Iványi Béla publikációi); jól 
használható a Markó Árpád, a Karácson Imre által közreadott anyag és 
hasznos Schneider Miklós adaléka is. 

1944-ben a Hadtörténelmi Közlemények megszűnt: 1954-ben indult meg 
a folyóirat új folyama. Borús József: A magyar hadtörténetírás helyzete és 
feladatai című cikkében többek között az 1703—1711 közötti időszak meg
oldásra váró problémaköreit is összeállította: 

„A kor kutatóinak arra a kérdésre kell elsősorban feleletet adniok, hogy 
a kuruc szabadságharc megtalálta-e a hadművészet korszerű formáit, to
vábbá, hogy a Habsburg-sereg oldalán mennyiben vagy mikor volt tüzérségi 
vagy másmilyen fölény. Ehhez természetesen ismernünk kell a magyar hadi
ipar termelési adatait, de számolnunk kell a lehetőségekkel is. A kuruc 
hadművészet megfelelő értékelésekor csak a végváriak és a hajdúk hadmű
vészetéből lehet kiindulni. Innen egyenes út vezet az erdélyi fejedelmek 
gyalogságán, I. Rákóczi György tüzérségén, Zrínyi Miklós hadviselési gya
korlatán és katonai elvein, végül Thököly és általában a századvég talpasai
nak harcmódján át Bottyán János kuruc tábornok hadművészetéhez. A 
nagyszámú megoldásra váró probléma közül itt még egyre, arra utalunk, 
hogy pontos adatok megállapítása útján fel kell tárni a kuruc hadsereg és 
ennek parancsnoki kara szociális összetételének változását a háború egyes 
időszakaiban."11 

Ugyanakkor, összegezve a feladatokat, azt is megállapította, hogy „a had
történetírás előtt álló valamennyi feladatot egyszerre és egyedül magunk 
nem tudjuk megoldani (t.. i. a hadtörténészek! — S. F.). Jelentős részük 
megoldásához azonban már hozzáfogtunk, munkánk mind újabb és újabb 
területekre terjeid ki., E szempontból úttörő jelentőségűnek kell tartanunk a 
Hadtörténelmi közlemények új folyamának megindulását. A folyóirat már 
az első számával arra törekszik, hogy megkezdje az általános feladatok egy-
részének teljesítését."12 

Az eredeti elképzelésből a Hadtörténelmi Közleményekben semmi sem 
valósult meg. Heckenast Gusztáv önálló kötetben foglalkozott a kuruc hadi
iparral.13 A hajdúkról — szerepüket a szabadságharc időszakában is felmér
ve — Rácz István készített összefoglalást.14 Bottyán hadművészetéről R. Vár
konyi Agnes,15 majd Tóth Gyula16 publikált. A többi téma téma maradt! 

Utóbb, 1965-ben, a szerkesztőség így fogalmazta meg a folyóirat feladatát: 

„A Hadtörténelmi Közlemények szerkesztői azzal bocsátották útjára^ a fo

il HK. 1954. 1. 78. O. 
12 UO. : 89. o. 
13 Heckenast Gusztáv: Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban. Értekezések 

a történeti tudományok köréből. Üj sorozat 13. sz. Budapest, 1959. 
14 Rácz István:, A hajdúk a XVII. században. Magyar Történeti Tanulmányok II. KLTE 

Debrecen, 1969. 
15 Várkonyi Ágnes: Vak Bottyán. Budapest, 1951. Uő.: A Dunántúl felszabadítása 1705-

ben. sz. 1952. 397—436. o. Vö.: Tóth Gyula: Néhány megjegyzés Várkonyi Agnes „Vak 
Bottyán" című könyvéhez és „A Dunántúl felszabadítása 1705-ben" című tanulmányához. HK. 
1954. 1. 257—274. O. .. . ,- . 

16 Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros. Budapest, 1958. 101—126. és 152—175. o. 
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lyóiratot, hogy hű tolmácsolója legyen a kibontakozó magyar hadtörténeti 
irodalom termékeinek; hogy publikációs lehetőség megteremtésével, tudatos 
szerkesztési elvek érvényesítésével ösztönzője, irányítója legyen a magyar 
és az egyetemes hadtörténet tervszerű marxista szellemben való feltárásá
nak és megírásának. 

A marxizmus—leninizmus szellemében újjászülető folyóiratra az a fel
adat várt, hogy írásaival hozzájáruljon az egyetemes és a magyar történet
írás problémáinak tisztázásához; a polgári hadtörténetírás ferdítéseinek és 
hamisításainak leleplezéséhez; a népek történelemformáló szerepének be
mutatásához; népünk szabadságküzdelmeinek, nemzeti múltja haladó kato
nai hagyományainak és a baráti népekkel való kapcsolatainak feltárásához; 
a hadtudomány és hadművészet fejlődéstörténetének marxista megvilágí
tásához. 

S mindezt olymódon, hogy népünk történetének, hősi mútjának hű ábrá
zolásával és ismertetésével elősegítse hazánkban a marxista világnézet erő
södését, írásaival hozzájáruljon a szocialista országok népei és hadseregei kö
zötti fegyverbarátság erősítéséhez, a szocialista haza iránti szeretet elmélyí
téséhez és a proletárinternacionalizmus érzésének kifejlesztéséhez. Részese 
legyen a népünk szellemi felemelkedéséért folyó küzdelemnek."17 

1954—1975 között, a harmadik korszakban, megint új gárda alakult ki, 
egyedül Markó Árpád publikált még a második korszak szerzői közül: 
(Markó Árpád 6, Gottreich László 5, Perjés Géza 2, Esze Tamás 2; valamint 
Fodor Ferenc, Kumorovitz L. Bernát, Markó Árpád—Tóth Gyula, Móricz 
Béla, Nógrádi Sándor, Rohonyi Gábor, Trócsányi Zsolt és Tóth Gyula 1—1 
publikáció.) 

A tudatos szerkesztési elveknek köszönhető, hogy valamennyi forráspub
likáció példás, nagyobb számban kapnak helyet az elbeszélő források, érté
kelés, forráskritika könnyíti meg az eligazodást. 

A tanulmányoknak súlyuk van, a felvetett problémakört kimerítő részle
tességgel tárgyalják (Perjés Géza, Esze Tamás, Markó Árpád—Tóth Gyula 
tanulmányai), eltűnik az esetleges, sok esetben felületes tartalmakat hordozó 
műfaj, az „adalék". 1954-től a folyóirat nemcsak a magyar, az egyetemes tör
ténelem iránt is érdeklődik; a szemléletváltás a Rákóczi-szabadságharcnak 
is kedvez: Perjés Géza a spanyol örökösödési háború egyik fontos csatáját, 
a höchstädtit elemzi nagy-nagy szakmai felkészültséggel. Üj műfaj jelenik 
meg, a pályarajz: Gottreich László és Móricz Béla egy-egy kuruc ezredes 
pályafutását mutatja be. Gottreich László: A bihari nép harca 1703—1704-
ben című tanulmánya új módon közelít a szabadságharc hadtörténetéhez. 
„Jelenleg folyamatban van egy munka, amely a kuruc katonai alakulatok 
történetét fogja tartalmazni ezredek és tájak szerint. Tanulmányomban ezt 
az elgondolást követtem Bihar megyére, a szabadságharc egyik kiinduló 
pontjára vonatkoztatva" — írja a szerző.18 Sajnos, a kuruc alakulatok törté
nete azóta se készült el. A szerkesztőségnek a szabadságharc, iránti meg
különböztetett figyelmét jelzi a közreadott két évfordulóá'megemlékezés is 
(Nógrádi Sándor és Tóth Gyula írása). r 

17 Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1954—1963. évfolyamaihoz. .1—10 évfolyam. Hadtör
ténelmi Intézet és Múzeum, Budapest, 1965. 4—5. o. • ' ' • • ' ' : „ 

18 Gottreich László: A bihari nép harca 1703—1704-ben. HK 1955. 3—4. '91.' o. ' ' 
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összegezve: a Hadtörténelmi Közlemények eddigi 66 évfolyamában 
(1888—1897, 1910—1943 és 1954—1975) a Rákóczi-szabadságharccal kapcso
latban 51 tanulmány, cikk, adalék és 44 forráspublikáció jelent meg, mintegy 
100 ív terjedelemben. Az alábbiakban e jelentős számú, jelentős terjedelmű 
és jelentős szétszórtságú anyag tematikus ismertetésére vállalkozunk: be
mutatunk, értékelünk, s egyszersmind kijelöljük a fehér foltokat. 

A szabadságharc előzményei19 

A történészek a Hadtörténelmi Közlemények hasábjain e kérdéskörrel 
viszonylag keveset foglalkoztak. Igaz, a téma elsősorban politikai jellegű, de 
meg lehetett volna találni a katonai vonatkozásokat : Rákóczi és Bercsényi 
tervei az ország felszabadítására, a nemzetközi helyzet alakulása (északi há
ború, spanyol örökösödési háború); mi valósult meg a tervekből, a tiszaháti 
felkelés, a Magyarországon állomásozó császári erők elhelyezkedése, nagy
sága s t b . . . 

K(arácsonyi). J(ános). egy 1703. február 5-i keletű összeírást adott közre. 
(A görgényi vár hadi szerei 1703-ban — 1892., 558—559. o.) Adalék az erdélyi 
várak felszereltségéhez. A forrás értékét csökkenti, hogy az összeíró na
gyobbrészt a parancsnok számlálása szerint dolgozott, a legfontosabb helyre 
ugyanis nem engedték be. Görgény a szabadságharc idején hősies ellenál
lásával tűnt ki: a császáriak hónapokig ostromolták, a megfogyatkozott vé
dősereg áttört az ostromgyűrűn. Markó Árpád 1701 novemberétől, Rákóczi 
és Bercsényi varsói találkozásától 1703 júniusáig, a szabadságharc megindu
lásáig tekintette át az eseményeket. (II. Rákóczi Ferenc elindulása. — 1933., 
74—82. o.) Részlet a szerző II. Rákóczi Ferenc felkelésének katonai története 
című tervbe vett, de el nem készült munkájából, összefoglaló mű első feje
zetének elég lett volna, de önálló tanulmánynak — és akaratlanul is így kell 
szemlélnünk — kevés. 

A hadsereg, a hadszervezet kérdésköre 
A kérdéssel legrészletesebben Markó Árpád foglalkozott II. Rákóczi Fe

renc, a hadvezér című műve harmadik, Rákóczi hadserege című fejezeté
ben.20 Anyagát így tagolja: felállítás és kiegészítés; legfőbb vezetés; létszá
mok; csapatok és fegyvernemek; tüzérség és műszaki ügyek; fegyverzet, fel
szerelés és ellátás; harcmodor, harceljárás. Markó összegzése azonban csak 
vázlat — részletesebb, modernebb feldolgozás sajnos azóta sincs. De ennél 
súlyosabb hiányosság, hogy a kutatókat mindmáig csak a kuruc hadsereg, 
hadszervezet érdekelte, az ellenfélről, a császári hadseregről még csak el
szórt közlemények sincsenek.21 Talán nem kell különösebben bizonygatni: a 
harcot két hadsereg vívta ! 

19 A szabadságharc előzményeire lásd AR XI—Xn. k. Budapest, 1935.; Esze Tamás: A ti
szaháti felkelés. Budapest, 1952.; Uő. : n . Rákóczi Ferenc breznai kiáltványa. Sz. 1954. 285—316. 
o.; R. Várkonyi Ágnes: A Habsburg-abszolutizmus és a magyarországi jobbágyság a XVII— 
XVIII. század fordulóján. Sz. 1965. 679—720. o. és Rákóczi Tükör; naplók, jelentések, emlék
iratok a szabadságharcról I. k. Budapest, 1973. 73—99. o. 

20 Markó Árpád: TL. Rákóczi Ferenc a hadvezér. Budapest, 1934. 99—147. o. 
21 A császári hadsereg jellemzését lásd Tóth Gyula: i. m. lOfellO. o., a császári hadsereggel 

harcoló rácokra pedig Hornyik János: A ráczok ellenforradalma, 1703—1711. Sz., 1868. 530— 
552., 608—632. és 693—719. o. 

— 342 — 



A Hadtörténelmi Közleményekben először Thaly Kálmán publikált a té
máról. (II. Rákóczi Ferenc hadserege. — 1888., 12—23. o.) Jól látta, hogy mi 
mindennel kellene foglalkozni: létszám, felszerelés, fegyvergyártás, fegyver
nemek, a lovasság bravúrjai, a gyalogság fegyvertényei, a kuruc tisztikar, 
harerend, dandár-rendszer — ezek azok a problémakörök, melyeket a ta
nulmány fel-felvillant. A részletes összegzésre viszont nem vállalkozott. 
A folyóirat következő évfolyamában egy fontos forrás, Forgách Simon írása 
jelent meg. (Forgách Simon tábornok dedicátiója, mellyel Zrínyi Miklós mun
káit II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek ajánlja.22 — 1889., 682—684. o.) Az 
évszám nélküli dedikáció a császári és kuruc katona összehasonlításával arra 
keres választ, hogy „vallon ezen német nemzet miért oly hatalmas ellenünk." 
Arra kéri a fejedelmet Forgách, hogy a pogány hadviselésről szoktassa le a 
nemzetet és rendet, fegyelmet követeljen meg a katonaságtól — ez a győ
zelem kulcsa. A magát meg nem nevező forrásközlő nem helyezte el anyagát 
a korban, nem tárta fel a regularizáció problémakörét, így ez a publikáció 
is csak adalék maradt. Nem sikerült továbbá a folyóiratnak bemutatnia a 
nemesi felkelés szerepét a Rákóczi-szabadságharc időszakában, csak szétszórt, 
egyes adatok jelentek meg. (Dobos Kálmán : Egy kérvény a Rákóczi-fölkelés 
időszakából. — 1892., 241—242. o.; Kemény Lajos: Ónodi János levele Győri 
Ferenchez [1706] — 1916., 201—202. o.; Kemény Lajos: Bornemisza István 
levele Diák Imréhez [1708] — 1916., 202—203. o.) Thaly Kálmán csaknem 
egy kötetnyi forrásanyagot publikált a kuruc hadseregről (Katonadolgok a 
kuruczvilágból. — 1895., 285—338 és 413—453. o.), mégis elnagyolt a bemu
tatás, torzak az arányok, a színek hiányoznak a képről. A közölt forrásanyag : 

1. Gombos Imre generális tábori készlete, 1703. december 20-i összeírás 
(291—293. o.). 

2. Palocsay György feljegyzése útjáról (294—298. o.). 1703. december 22-én 
indult el Redlingenből és 1704 januárjában érkezett haza. 

3. Tábori főstrázsamester és alatta való tábori strázsamesterek instruk
ciója, 1704. július 1. (300—303. o.) Tíz pontból áll, Rákóczi adta ki. 

4. Balkó János folyamodványának részlete, mely fontos adalék Érsekúj
vár elfoglalásának történetéhez (305—306. o.). Dátumtalan, a fejedelmi vá
lasz 1704. november 25-i keletű. 

5. Károlyi levele Rákóczihoz a szolnoki vár állapotáról, 1705. október 4-i 
keletű. Mellékli a vár rajzát is (308—310. o.). Thaly bevezetésként vázolja a 
vár történetét 1705-ig (306—308. o.) és szól az 1710-es átépítésről is (311. o.). 

6. Űj adatok a győrvári diadalról, 1706: 
a) Andrássy István levele Forgách-hoz, 1706. november 14. (313—317. 

o.). A nagy-szombati harcz című tanulmány függelékében is megjelent, de 
ott hibás olvasatban!23 

b) Szent-Györgyi Horváth Zsigmond hadélelmezési főbiztos Eszterházy 
Antalhoz, november 11. (317—319. o.). Német nyelvű, mivel ez a császáriak 
által elfogott eredeti levél átfordítása ! 

22 Vö.: Thaly Kálmán: Ghymesi gróf Forgách Simon, mint író. Sz, 1882. 529—556. és 617— 
634. o. 

23 Thaly Kálmán: A nagy-szombati harcz. Hadtörténelmi epizód a kuruczvilágból. Toldalé
kul: A győrvári harcz. Pest, 1869. 127—132. o. 
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c) Pankotay Ferenc a fejedelem táborából Radvánszky János kincstár
noknak, november 17. (319—320. o.). 

d) Erdődy László Ádám labanc pap Bécsből atyjának, november 17. 
(320. o.). 

e) Beniezky Mátyás alezredes-főhadbiztos Nyitráról Radvánszkynak, 
november 18. (321. o.). 

f) Köszöghy Mihály lévai postamester Radvánszkynak, november 20. 
(322. o.) 

g) Csáky Zsigmond tárnokmester Bécsből Erdődy György országbíró
nak, november 20. (322—323. o.) 

h) Erdődy György Horvátországból Koháry Istvánnak, december 1. 
(323. o.) 

i) Rákóczi a dunántúli hadakhoz, november 30. (323. o.) 
j) Rákóczi Andrássyhoz (324. o.) 
k) Rákóczi adománylevele Andrássynak, december 20., kivonat (324— 

325. o.) 
1) Bercsényi levele Andrássyhoz, dátumtalan (327—330. o). 
m) Bercsényi instrukciója Beniezky Mátyásnak, dátumtalan (330— 

332. o.). 
n) A nagyszombati jezsuita napló idevágó feljegyzései (333—337. o.) 
o) (Lásd még a 453. o. lábjegyzetét.) 

7. Károlyi: Projectum az egész Magyarország hadainak jövendő nyári ope-
rátióinak folytatásárul. Dátumtalan. Thaly szerint e haditerv az 1707-es évre 
vonatkozik (413—419. o.). 

8. Rákóczi táborának hadrendjei, 1708. július: 
a) Címtelen, dátumtalan (422. o.) 
b) Camp de Radosnya, dátumtalan (424. o.) 
c) Az tábor szállításának rendi, dátumtalan (425. o.) 

9. Adalék a dunántúli hadihelyzet 1709-es alakulásához: 
a) Dunán-túlsó földnek köz végzésbül projectált punctumi — Eszter-

házynak és tisztjeinek előterjesztése Bercsényihez, 1709. július 26. (429— 
434. o.) 

b) Bercsényi resolutiója, július 27. (Uo.) 
c) Bercsényi levele a dunántúli tisztekhez, július (434—435. o.) 
d) Bercsényi Eszterházyhoz, augusztus 1. (435—437. o.) 

10. Károlyi: Memóriáié. Dátumtalan (1710. tavasza). Az emlékirat Érsek
újvár megsegítésének tervét tartalmazza (440—449. o.) 

11. Pálffy levele Rákóczihoz, Debrecen, 1711. február 2. (450—453. o.). 
A kuruc hadseregben nemzetiségiek és külföldi katonák is harcoltak. Ará

nyukat, szerepüket nem vizsgálta, nem mutatta be senki a Hadtörténelmi 
Közleményekben. Gagyi Jenő csupán egy török aga kérvényének közzététe
lére vállalkozott (Musztafa aga kérvénye II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, 
1708. — 1912., 136. o.). A kuruc hadbíróság szervezetének, működésének meg
ismeréséhez is további adatokra lenne szükség. Kárffy Ödön csak két i ád -
bírósági ítéletet publikált (Hadbírósági ítélet 1708-ból — 1915., 534—536. o.: 
Két hadbírósági ítélet.24 — 1917., 157—163. o.). Ugyancsak felderítetlen a 

24 A második hadbírósági ítélet tartozik korszakunkba — 160—163. o. 
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posta katonai szerepe, fontossága a szabadságharc időszakában; Szendrei 
János csak egy rendeletet közölt (II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek 1704. ok
tóber hó 22-én Vihnyén kelt rendelete, a tábor postaszolgálat ügyében — 
1917., 150—151. o.). 

Ha a kuruc hadsereg egészéről nem is, a nemestestőrségről viszonylag bő
séges információval rendelkezünk. Ajtay Endre forráspublikációja ma is 
nélkülözhetetlen. (Adatok II. Rákóczi Ferenc nemestestőrségének történe
téhez. — 1938., 229—262. o.). Mivel „A Nemes Társaság iratai" a Ráday Pál 
iratai című kiadványban megtalálhatóak,25 az Ajtay által közzétett anyagból 
csupán azokra hívnám fel a figyelmet, melyek az említett kiadványból ki
maradtak : 

1. A Nemes Társaság Törvényére tett Cannotatiok mely szerint Corrigál-
tassanak (238—240. o.). Ez az okmány a XXIV. artikulusból álló ,.A Nemes 
Társaság számára való edictumok"-at egészíti ki, illetve módosítja pontról 
pontra. 

2. Nemes Compánia Projectumi (240—242. o.). Tizenhat pontból áll. *A ne
mesifjak Rákóczihoz intézett kérelmeit tartalmazza. 

3. A nemes Compániának Közönséges Fogyatkozásai (246. o.). A nemes
ifjak kilenc pontban sorolják fel mindazt, amiben szükséget szenvednek. 

4. A Tekintetes Nemes Compánia részérül Fő Tiszt Uraiméknak eő 
Nagyságoknak bé adott, eő Nagyságok által Kegyelmes Urunknak eő Fel
ségének be nyújtott némely fogyatkozásoknak megorvoslása végett scrip-
tumra való Quartély Mester Repplicája (247—249. o.). A nemesifjak egyik 
ismeretlen feliratára kel ki Beniczky Gáspár igen élesen. 

5. Lista Universalis valedicentium. Ao. 1710 die 9 Octobris (260—261. o.)_ 
A Nemes Társaságot elhagyni szándékozók névsora. 

6. Az Nemes Compániának Tized számra való repartitioja. Anno 1711. 1. 
Januarij (261—262. o.) 

7. És végül részletes fizetési táblázatok (262. o. + melléklet). 
Thaly Kálmán, Ajtay Endre után Gottreich László ugyancsak forrásgyűj

teményt adott közre (Adatok a kuruc hadsereg belső életéből. — 1955., 3— 
4., 421—431. o.). Az általa közölt iratok a következők: 

1. Kuruc katonai eskü. Keltezetlen. A követelményekből jól rekonstruál
ható, hogy a szabadságharc vezetői milyennek képzelték el az ideális ka
tonát. 

2. Erős Gábor — a tiszántúli hadtest főmustramestere — levele Károlyi
hoz (1708. április 3.). Arról számol be, hogy március folyamán mikor melyik 
ezredet mustrálta meg, s közben milyen gondok adódtak. 

3. Létszámkimutatás 1707. december 9-i kelettel. A dunántúli ezredeket 
nem tartalmazza! , r 

4. Dicsérő elismerés. Keltezetlen. Király Lőrincet, a Bóné-ezred főhad
nagyát a váradi blokádból seregével Belényes környékére küldték ki por
tyázni. Katonái a rácok közlekedésének hírére oszolni kezdtek, de ő Belénye-
sen maradt és megharcolt az ellenséggel. 

A kuruc hadseregről, hadszervezetről eddig általában szóltunk, végezetül 
tekintsük át az egyes részterületeket (fegyvernemek, létszám, felszerelés, 
élelmezés és elszállásolás, katonai szabályzatok, rendeletek, katonai nyelv) ! 

25 Ráday Pál i ra ta i II. k. Budapes t , 1961. 160—191. o. 
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Fegyvernemek 

A kutatókat csak a tüzérség érdekelte, a lovasságról, gyalogságról nem 
született összefoglalás. Thaly Kálmán még csak adalékokat tudott közölni. 
{Adalékok II. Rákóczi Ferencz tüzérsége történetéhez. — 1888., 343—354. o.)26 

Bevezetésként Sréterről, Le Maire-ről, De la Mothe-ról és De Riviére-ről írt 
(343—344. o.), majd a következő — a Rákóczi-Aspremont levéltárban talált 
— iratokat ismertette kivonatosan : 

1. Kelet nélküli (Thaly szerint 1706—1707 közötti) francia nyelvű szám
adás a tüzérségnél kifizetett hópénzről, a tisztikar tagozódásáról, a létszám
ról (344—345. o.). 

2. De la Mothe kelet nélküli (Thaly szerint 1705—1706 közötti) beadvá
nya, melyben javaslatot tesz új had- és lőszergyár alapítására Munkácson, 
ellenzi Sréter elgondolását, miszerint a gyárat a védtelen Besztercebányán 
kellene felállítani. Rákóczi lapszéli resolutiójában De la Mothe tervét fo
gadja el, elrendeli továbbá, hogy kis várak ostromára alkalmas tüzérpark 
álljon készenlétben (345—346. o.). 

3. De la Mothe 1708. február 1-i specificatiója a tábori és egyes várak 
(Kassa, Eger, Munkács, Ungvár, Ecsed, Szepesvár, Árva, Nyitra, Érsekúj
vár) tüzérségi létszámáról és ossz járandóságukról (346—347. o.). 

4. De la Mothe jelentése 1708 tavaszi szemleútjárói, melyben a következő 
várak állapotáról ír: Érsekújvár, Nyitra, Árva, Murány, Kassa, Szepesvár, 
Ungvár, Munkács, Eger, Lietava, Oroszlánkő, Lednice, Bicse, Budetin és 
Óvár (347—350.). 

5. Az 1708-as hadjáratra szánt tüzérségi eszközök (ágyúk és lőszerek) jegy
zéke, valamint a hadszer-vonat rendje (350—352. o.). 

6. 1708. augusztus 1-i kimutatás Kassa, Eperjes és Eger tüzérségi felsze
reltségéről (352—354. o.). 

Iványi Béla viszont már kísérletet tett a tüzérség történetének megírására 
(A tüzérség története Magyarországon, kezdetétől 1711-ig. — 1927., 1—30., 
129—151., 352—374., 523—540. és — 1928., 18—33., 152—176., 325—341., 
419—453. o.). A terjedelmes tanulmánysorozatnak a Rákóczi-szabadságharcra 
vonatkozó részei 1928-ban jelentek meg: a szerző felsorolja a magyar és a 
külföldi származású kuruc tüzértiszteket — 20—21. o. ; a kuruc tüzérség 
szervezete — 158—159. o.; apró adat a kuruc hadbíráskodásra — 165. o.; az 
1711-ben Munkácson talált lőpor és salétrom mennyisége — 167. o. ; az 1711-
ben Munkácson talált kén mennyisége — 168. o.; mérgezett golyók a kuruc-
korban: adalék Görgény és Eger ostromához — 328—329. o. ; az ágyúgolyók 
öntése —332. o.; ágyúöntő mesterek — 422. o.; a munkácsi ágyúk gyártási 
helye (1711-es adat) — 426. o.; „tüzes szerszámok" a kuruckorban — 428. 
o.; ágyúk felhasználása ostromra — 432. és 433. o. ; Nyitra elfoglalásának 
körülményei (1704) — 434. o. ; tüzérségi sánc alkalmazása — 443—444. o.; 
az ellenséghez húzó pattantyúsok büntetése; az ágyúk szerepe a korszakban 
— 445. o.; a tüzérség aránya a többi fegyvernemhez — 446. o.; a tüzérség és 
az ünnepek — 447. o.; füstjel, lőszerutánpótlás, lőszerellátás — 448—449. o. 

A legjobb összefoglalást Gottreich László készítette (A tüzérség fejlődése 

26 Lásd még Thaly Kálmán: Rákóczi tüzérsége történetéhez. Sz., 1898. 806—813. o. 
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a XVII. század végéig és a kuruc hadsereg tüzérsége. — I960., 2. 43—70. o.). 
A tanulmány korszakunkra vonatkozó része az 55. oldaltól a 70. oldalig tart. 
Tagolódása : 

1. Az elfoglalt várakban (Kalló, Szolnok, Csábrág, Nyitra, Kassa, Eperjes, 
Szatmár) mennyi és milyen tüzérségi szereket találtak a kurucok (55—57. o.). 

2. A tüzérség alkalmazása: ^ 
a) ostromra (Tokaj, Lipótvár, Dunaföldvár—Bottyán vár, Sopron, Eszter

gom) (55—56., 58—59., 60—61., 62—63. o.). 
b) tábori tüzérség a nagyszombati, a pudmerici, a zsibói, az igali, a 

trencséni és a romhányi csatában (63—66. o.). 
3. A használt ágyútípusok (66—68. o.). 
4. A tüzérség szervezete (69—70. o.). 
5. A fegyvernem problémái (57—58., 59—60., 61—62. o.). 

Létszám 

Fáradságos, de fontos munka lenne összeállítani a kuruc hadsereg lét
számadatait a szabadságharc kezdetétől a szabadságharc végéig. A múlt szá
zad végén Thaly Kálmán tett erre kísérletet, de folytatók híján a vállalko
zás torzóban maradt. Először a vörösvári levéltár Militaria aktáiban talált 
létszámösszeírásokat ismertette (Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rá
kóczy hadseregének ezredeiben. — 1891., 7—26 és 153—179. o.): 

1. Forgách erdélyi hadseregének ezredlétszámai. Dátumtalan, Thaly sze
rint 1705. nyarán keletkezett az összeírás (12—13. o.). 

2. Lehner Ferenc mustra-tabellája. Lőcse, 1706. április 2. (17—18. o.). 
3. 1706. március 9-i létszámkimutatás Gundelfinger Dániel huszárezredé

ről (18. o.). 
4. A testőrző lovas-gránátos regiment létszámkimutatása, 1707. június 15. 

(18—19. o.) 
5. Az udvari gyalog-gránátos ezred létszámkimutatása, 1707. augusztus 

30. (19. o.). 
6. A Norwaldt-féle reguláris dragonyosezred létszámkimutatása, 1707. 

augusztus 12. (19—20. o.). 
7. Az erdélyi vármegyék hadainak létszámkimutatása, 1707. (20. o.). 
8. A Bonafous gyalogezred létszámkimutatása, 1707. november 12. (20. o.) 
9. Az hadaknak subdivisiója az mostani három Generális-Corpusok sze

rint, mely cannotáltatott juxta statum, in Anno 1707. 21. 8-bris (20—22. o.). 
10. Erős Gábor 1708. márciusi mustrakönyve a Kővár vidékén tartózkodó 

ezredekről (23—26. o.). 
11. Károlyi 1708. április 22-i jelentése hadairól (153—155. o.). 
12. A zsibói táborban levő hadak, 1708. június 29. (155—156. o.). 
13. Fizetési táblázat Károlyi hadairól, 1708. július 16. (156—157. o.). 
14. Létszámkimutatás Csáky László lovasdandárjáról. 1708. július 30. 

(158. o.). 
15. Károlyi szamosújvári táborában levő gyalogság, 1708. július 30. 

(158. o.). 
16. Az apahidai táborban a Bagossy-dandárhoz beosztott lovasság, 1708. 

augusztus 1. (158—159. o.). 
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17. Az ilondai tábor szemléjének adatai, 1708. szeptember 19. (159. o.J. 
18. A rákosi tábor szemléjének adatai. 1708. október 28. (159. o.). 
19. 1709. április 27-i feljegyzés az Érsekújvárba bevitt liszt mennyiségéről 

— ebből kikövetkeztethető az akcióban részt vettek létszáma (161—162. o.). 
20. Erős Gábor mustrakönyve az erdélyi és Partiumbeli hadakról, 1709. 

május 3. (162—163. o.). 
21. A Zay András-féle lovas-gránátos ezred létszámkimutatása, 1709. jú

lius 25. (163. o.). 
22. A Deák Ferenc-féle karabélyos lovasezred mustrája, 1709. augusztus 

2. (163—164. o.). 
23. Az udvari hadak mustratabellái, 1709. október (164—167. o.). 
24. Rákóczi feljegyzése hadai létszámáról, 1709. december (172—174. o.). 
25. A Zay-féle udvari lovas-gránátos ezred (1710. március 19.), Eszterházy 

Antal dragonyos ezredének (1710. július 11.), a Hans Jacob Dittrich-féle ud
vari gyalogezred (1710. augusztus 7.), a Fierville-féle udvari gyalog-gránátos 
ezred (1710. augusztus 9.), az udvari palotás ezred 6 századának (1710. 
augusztus 7.), valamint Bercsényi karabélyos és dragonyos ezredének (1710. 
december 1.) létszámai (174—177. o.). 

1896-ban Thaly 1704-es és 1706-os adatokat közölt (Az erdélyi kurucz had
erő létszáma 1704-ben. — 1896., 4—10. o.): 

1. A Radvánszky család levéltárában talált csapatonkénti összeírások, ál
lománykimutatások alapján vette sorra az erdélyi ezredeket, s az összlétszá
mot 20—21 000 főben állapította meg. 

2. Idézte a nagyszombati jezsuita napló 1706. augusztus 9-i bejegyzését, s 
ebből tévesen következtetett arra, hogy az összes kuruc haderő létszáma 
1706-ban 116 700 fő volt. 

Kemény Lajos adalékára hívnám még fel a figyelmet (Adalék Rákóczi 
Ferenc katonaságához [1710] — 1916., 203—205. o.) — a Kassa levéltárában 
talált dátumtalan feljegyzés a Rétey, a Nikházy, és a Beleznay ezredek, va
lamint a generalstáb lóállományát mutatja ki. Gottreich László a már ismer
tetett forrásgyűjteményben szintén közölt létszámkimutatást. 

Felszerelés 

A mennyiség — a létszámviszonyok — tisztázása után a minőséget '-— a 
felszereltséget, a képettséget — kellene pontosan ismernünk. A szabadság
harc hadiiparáról készült összefoglalás,27 a kuruc hadsereg felszereltségét 
azonban a szabadságharc különböző periódusaiban nem ismerjük. A Had
történelmi Közleményekben kevés adatot tálálunk : 
Thaly Kálmán cikke (Ősmagyar fegyverek és hadi szokások maradványai a 
kuruczvilágban — 1889., 155—158. o.) a következő fegyverek kuruc-
kori alkalmazására hoz adatokat: balta (155—156. o.), buzogány (156. ö.). 
Ami pedig a szokásokat illeti: dolmány (156. o.), sátorozás (157. o.), lovak 
festése (157. o.)> hátibőr (157. o.), a toll, mint sisakdísz (157—158. o.), a szé
kelyek esküje, 1706. (158. o.). 

27 Heckenast Gusztáv: Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban. 
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Később Thaly a fegyver- és lőszergyártásról közölt iratokat (A kard, kézi 
lőfegyver és tölténygyártás történetéhez hazánkban. — 1891., 132—135. o.): 

1. Rákóczi instrukciója Lónyay Ferenc hadfölszerelési és fegyverzési fő
biztos számára, 1704. április 26. Hat pontból áll. Egyrészt bizonyos számú 
kézi lőfegyver és kard elkészíttetésére ad Rákóczi parancsot (Meczenzéf-
fen és Csetneken), másrészt a Lengyelországból érkező posztó felhaszná
lására. 

2. Rákóczi rendelete Lőcse város számára, 1704. február 24. Hassanak oda, 
hogy a mesteremberek a szokásosnál kisebb töltéseket ne készítsenek, és a 
szabályos, „régi kasza-töltések formájára" csináltakat szabott áron adják. 

Végül Thaly egy tábornok felszerelési tárgyait mutatta be (Egy kuruc 
tábornok hagyatéka, 1710. — 1896., 141—160. o.). A közölt összeírás a „Né
hai Méltóságos Kassai Generális Berthóty Ferencz uram ittvaló szállásán el
pecsételt ládáinak és bennelevő portékának, arra députait személyek jelen
létében Cassoviae 2-da Novembris 1710. Conscriptiója" címet viseli, 

Kumorovitz L. Bernát tanulmányában a magyar zászló történetét vizs
gálta (A magyar zászló és nemzeti színeink múltja. — 1954., 3—4., 18—60. o.). 
A szabadságharc időszakára vonatkozó rész a 37—39. oldalakon található. 

Élelmezés, elszállásolás 

A szabadságharc 8 éve alatt Magyarország volt a hadszíntér (eltekintve a 
kurucok ausztriai beütéseitől). Milyen terheket jelentett a császári és kuruc 
hadsereg eltartása? Mekkora kuruc hadsereg eltartására lett volna képes az 
ország, s mekkorát kellett eltartania? Megoldásra váró kérdések. Trócsányi 
Zsolt tanulmánya (Az erdélyi országos főbiztosság története 1689—1849. — 
I960., 1. 97—136. o.) az erdélyi országos főbiztosság (Supremus Comissariatus 
Provinciális) történetét vizsgálja, „azét az intézményét, amely a katonaság 
tartásának (élelmezésének, elszállásolásának stb.) ügyeit országos fokon s 
polgári részről irányította. Kissé frivolan szólva: nem magáról a bajról be
szél, hanem, ahogyan azt a bajt adminisztrálják — vagy próbálják admi
nisztrálni. S mindarról, amit ehhez így vagy úgy kapcsolódóan még érde
mes lesz elmondani."28 A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó rész: 107— 
112. o. 

Katonai szabályzatok, rendeletek 

E témakör a Hadtörténelmi Közleményekben megjelent publikációk nyo
mán tisztázottnak tekinthető. A folyóirat kezdetben csak forráspublikációkat 
közölt (Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferenc fejedelem tábori őrszabályzata, 
1705. — 1888., 308—311. o.; Rákóczi-féle dátum nélküli hadi czikkek. Edic-
ta Militaria. — 1888., 651.—653. o.; Veress Endre: II. Rákóczi Ferenc ren
delete a káromkodók ellen. — 1892., 712—716. o.). Az újra induló folyóirat
ban Márki Sándor Rákóczi hadszervezői tevékenységét tekintette át rende
leteinek tükrében. (II. Rákóczi Ferencz mint hadúr. — 1910., 115—124. o.; 
lásd szó szerint a szerző „II. Rákóczi Ferenc" című műve II. kötetében, Bu
dapest, 1909. 147—156. o.) Az érdemi feltáró munka a folyóirat harmadik 

28 trócsányi Zsolt: Az erdélyi országos főbiztosság története (1689—1849.) HK. 1960. 1. 97. o. 
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korszakára maradt. Előbb Rohonyi Gábor vizsgálta meg a problémakört, na
gyobb összefüggésbe ágyazva (A magyar hadtörténelem haladó katonai sza
bályzataiból. — 1954., 1. 233—255. o.). A korszakunkra vonatkozó rész a 242-
től a 247-ig terjedő oldalakig tart. A szerző a 1705-ös Hadi Edictum és az 
Utasítás a városparancsnok részére, valamint a 1706-os Hadi regulák avagy 
articulusok igen vázlatos ismertetése után kissé bővebben elemzi az 1707-es 
Regulamentum Universale-t és a hadi törvénytárt. Még ugyanabban az év
ben Markó Árpád és Tóth Gyula nyúlt a témához (A Rákóczi-szabadságharc 
legfontosabb katonai szabályzatai. — 1954., 3—4. 142—178. o.): A szerzők 
szakítanak a szabályzatok szokásos tárgyalásmódjával, a kronológiai rend
szerezéssel, műfajilag kívánják megrajzolni a fejlődés vonalát, a katonai sza
bályzatokat négy csoportba sorolva tárgyalják: 

1. Regulamentumok (143—150. o.). Regulamentum címszó alatt a tudo
mányos irodalom eddig csak az ónodi Regulamentum Universale-t értette, 
a szerzők viszont kiszélesítik a fogalomkört, mivel a Regulamentum Uni
versale egy fejlődési folyamat csúcsa csupán. E fejlődési folyamat fontos 
láncszemei az ún. capitulatiok, fizetési lajstromok és ellátási rendelkezések, 
melyekről adatok híján itt részletesebb elemzést nem kapunk. A Regula
mentum Universale-t viszont bővebben elemzi a tanulmány (146—150. o.). 

2. Edictumok (150—171. o.) 
a) Az első Edictum Militare (1703. szeptember) tartalmi ismertetése, ha

tása, variánsai (150—154 o.); 
b) A Hadi Edictum (1705. május 1.) keletkezése, tartalma, jelentősége 

(154—162. o.); 
c) A Hadi Regulák avagy Articulusok című mű (1706. november) ismer

tetése (165—167. o.); 
d) Az Edictum Universale elemzése (167—168, lásd még 162—163. o.!). 

3. Regulamentum Particulare (169—171. o.). A szerzők e szabályzatfajtán 
belül csupán egyetlen művet, Bercsényi 1706. december 5-i Regulamentum 
Particulare-ját méltatják. 

4. Egyéb szabályzatok (171—178. o.) 
a) Várvédelmi utasítások (171—174. o.). Az 1705. május 1-én kiadott 

Instructio ismertetése. 
b) Tábori szabályzat (174—175. o.). A Tábori Főstrázsamester és alatta 

való tábori strázsamesterek instrukciója (1704. július 1.) című szabályzat lét
rejöttének körülményei és tartalma. 

c) A Nemesi Testőrség szabályzattervezetei (175—176. o.). 
A tanulmány végezetül az alábbi kérdésekre keres választ: Mit használt 

fel a Rákóczi-korszak elődeinek hagyatékából? Milyen külföldi hatások ér
vényesülnek a megszületett alkotásokban? összefüggenek-e a szabályzatok 
más jellegű, de szintén katonai-tudományos munkákkal? (176—178. o.) 

Legutóbb Gottreich László nyúlt a témához (Az ónodi országgyűlés ka
tonai vonatkozásai.29 — 1957., 3—4. 83—100. o.). A bevezető rész (83—88. o.) az 
országgyűlés összehívását szükségessé tevő okokat veszi számba, áttekintve 
az 1706. májusa és 1707. júniusa közötti időszak főbb eseményeit (béketár-

29 Az ónodi országgyűlésre lásd még Aldásy Antal: Az 1707. évi ónodi országgyűlés törté
nete. Sz., 1895. 546—563., 619—647., 710—745., 845—855. és 922—949. o.; Thaly Kálmán: Az ónodi 
országgyűlés történetéhez. Sz, 1896. 1—22. és 97—113. o.; Wellmann Imre; Az ónodi országgyű
lés történetéhez. Kny. a Szentpétery-emlékkönyvből. Budapest, 1938. 
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gyalások, Rákóczi és XIV. Lajos viszonya, Erdély elfoglalásának szükséges
sége, az Esztergom körüli hadműveletek, Rabutin csapatmozdulatai, a rozs
nyói tanácsülés, Rákóczi fejedelmi beiktatása Marosvásárhelyen, az ország
gyűlés összehívása, a hadszervezeti problémák 1704—1707 között). 

A tanulmány gerincét a Regulamentum Universale bő ismertetése és ke
letkezéstörténete adja (90—99. o.). Ezenkívül Gottreich ismerteti a Regula
mentum Universale-val egyidőben kiadott Edictum Militare-t (99. o.), vizs
gálja az országgyűlés pénzügyi vitáit (89. o.), a dunántúli katonaság és me
gyék 11 pontos kívánságát, melyet az országgyűlés is elfogadott (89. o.). A 
tanulmány az ónodi országgyűlés katonai határozatainak értékelésével zárul 
(99—100. o.). 

A katonai nyelv30 

Markó Árpád: A magyar katonai nyelv fejlődése. Adalékok a magyar ka
tonai nyelv fejlődéstörténetéhez. — 1958., 3—4. 203—224. o. (II. Rákóczi Fe
renc időszakára lásd 215—224. o.). 

Talán a hadsereg, hadszervezet bemutatása terén azért is vannak komoly 
hiányosságok, mert a Hadtörténelmi Közlemények elsősorban a hadműve
leteket kívánta megrajzolni, számítva az esetleges olvasói igényekre is. 

Hadművészet 

A hadsereg, hadszervezet után tekintsük át a hadihelyzettel, a haditer
vekkel, a hadjáratokkal, ütközetekkel, csatákkal — a hadművészettel fog
lalkozó bő, szinte az egész korszakot átfogó irodalmat! A jobb áttekinthető
ség érdekében célszerű a gazdag anyagot időrendben tárgyalni. 

2703. június 16—július 15. 
Markó Árpád tanulmánya (II. Rákóczi Ferenc háborújának kezdete. — 

1935., 214—233. o.) a már ismertetett „II. Rákóczi Ferenc elindulása" című-
höz kapcsolódik, annak folytatása. A szerző 1703. június 16-tól július 15-ig 
tekinti át az eseményeket. Számba veszi a magyarországi császári erőket, 
majd Rákóczi munkácsi vállalkozását ismerteti. Ezután Bercsényi lengyel
országi tevékenységéhez kanyarodik vissza. Ocskay csatlakozásának említé
sekor kitér vázlatos életrajzára is. A tanulmány a tiszabecsi győzelemmel 
zárul, s jól kiegészíti Esze Tamás „II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata" 
című munkáját.31 

1703. augusztus 1—október 5. 
1951-ben jelent meg Esze Tamás: II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata 

című munkája. Ehhez a szerző minden akkor ismert forrásanyagot igye
kezett felhasználni. A Hadtörténelmi Közleményekben közölt iratok (Esze 
Tamás: Iratok II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjáratának történetéhez. — 

30 Lásd még Thaly Kálmán: Kurucz vezényszavak. Sz, 1868. 740—742. o., valamint Sztripszky 
Hiador: A magyar vezényszó történetéhez. Sz., 1909. 135—142. és 203—206. o. 

31 Sz., 1951. 30—119. o. Megjelent önálló kötetben is: Budapest, 1951. A történettudomány 
kérdései 12. 
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1954., 1. 285—297. o.) jelentőségét az adja meg, hogy a tanulmány megjelenése 
után kerültek elő, s így ezek mintegy kiegészítik, teljesebbé teszik a szerző 
fentebb említett tanulmányát. 

1703. augusztus vége—december 31. 
A felvidéki hadjáratról Markó Árpád írt (Gróf Bercsényi Miklós felvidéki 

hadjárata [1703. november—december]. — 1932., 20—63. o.). Vázolta az előz
ményeket is: áttekintette Bercsényi életútját, a szabadságharc megindulásá
nak körülményeit, a tiszántúli hadjáratot, Bécs reagálását az eseményekre s 
a felvidéki hadieseményeket Bercsényi megérkezése előtt. A bevezető rész
ből ez utóbbi téma érdemel figyelmet. Ezután következik Bercsényi harci 
tevékenységének részletes elemzése: Schlick november elejei sikerei; Ber
csényi intézkedései; a zólyomi ütközet; Ritschan veresége, az ellenség visz-
szavonulása; Zólyom eleste; Savoyai Eugen erőfeszítései; a bécsi közhangu
lat; portyázások. Végezetül a hadjárat és Bercsényi hadvezéri képességeinek 
méltatását kapjuk. Hibaként csak annyit emelnék ki, hogy Markó — külö
nösen a bevezető részben — kissé eltúlozza Bercsényi szabadságharcban vitt 
szerepét. 

2704. január 7—március 13. és szeptember—október 
Az erdélyi hadiesemények alakulásával ugyancsak Markó Árpád foglal

kozott (Az 1704-i erdélyi kuruc hadjárat.32 — 1933., 174—208. o.). A szerző 
tanulmányát Erdély belállapotának elemzésével kezdi, jellemzi az 1703-as 
harcokat, ismerteti a kuruc és császári haderő állományát és állapotát, majd 
rátér a hadműveletek vázolására. Részletesen szól Löffelholz aradi parancs
nok Nagyvárad felmentését célzó vállalkozásáról (1704. január), melynek 
eredménye a bihari és a Diószeg környéki kuruc tábor elpusztítása és Nagy
várad élelemmel való ellátása lett, de aminek végrehajtása után Löffelholz 
különítményét érzékeny veszteség érte Belényesnél. Ezután Rabutin egy-egy 
alvezére (Tige, illetve Grave) és a kurucok közötti két összecsapást, a hold
világi és a feketehalmi ütközeteket elemzi (január). Megemlíti a nagyenyedi 
vérengzést (március)33 és mivel a további hónapokra nincs anyaga, 1704 
szeptemberével veszi fel ismét az események fonalát, amikor is Rabutin si
keresen végrehajtotta Déva megerősítését, élelmezését. Majd a császári fő
vezér nagyobb szabású hadjáratának ismertetése következik (október), mely
nek során a császáriak Pata közelében legyőzik a kurucokat, Kolozsvárt vé
delemre alkalmatlanná teszik, Szamosújvárt ellátják élelemmel, majd vissza
térőben Gyulafehérvár falait felrobbantják. A tanulmány a császáriak erdé
lyi helyzetének értékelésével zárul. 

1704. május 28.: a szomolányi ütközet 
Először Thaly Kálmán dolgozta fel (A szomolányi ütközet 1704. május 

28. — 1892., 1—27. o.). Tanulmányát szó szerint lásd Thaly Kálmán: „A szé-

32 Lásd még az erdélyi e s emények re Thaly Kálmán: A b . Orlay s gr. Serényi család. Sz., 
1898. 200—229. ó. ; uő. : A. b . Orlay csa lád tör ténetéhez . Sz., 1899. 108—114. o. ; R. Kiss István: 
II . Rákóczi Fe renc erdély i fe jede lemmé választása . Budapes t , 1906.; K. Várkonyi Agnes: A 
Rákócz i - szabadságharc k ibon takozása Erdé lyben (1703—1704. jú l ius ) . Sz., 1954. 15—73. o., t o 
vábbá Markó Arpád: Ada lékok a Rákócz i - szabadságharc hadihelyzetéhez Erdé lyben (1705. no 
vember tő l 1706 n y á r elejéig). Sz., 1957. 163—197. o. 

33 Vö.i Szathmáry Károly: A nagy-enyed i főiskola kü l tö r téne te 1662-től 1704-ig. Sz., 1867. 
182—195. O. 
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kési gróf Bercsényi család" III. k. Budapest 1892. 152—180. o.! A téma mo
dern feldolgozása Markó Árpád: A szomolányi kuruc győzelem (1704. május 
28.), Századok, 1931. 233—258. o. 

1704. június 13: a koroncói csata3í 

Thaly 1890-ben forrásgyűjteménnyel mutatta be a csatát (Egykorú jelen
tések a koronczai csatáról 1704. — 1890., 445—458. o.). A közölt forrásanyag: 

1. Forgách levele Károlyihoz, június 11.: Károlyit magához rendeli, „mivel 
a német Győrhöz szorult s igen kell arra vigyáznunk, hogy el ne szök
tessük." 

2. Forgách levele Károlyihoz, június 12.: az egyesülésre való felhívást 
megismétli. 

3. Forgách Károlyihoz, június 13.: vázlatosan beszámol az ütközetről, Ká
rolyit Sárvárra hívja, hogy ott egyesülve megindulhassanak visszaverni az 
ellenséget. 

4. Forgách Rákóczihoz, június 14.: részletesen ír az ütközetről. 
5. Forgách Bercsényihez, június 14.: beszámol az ütközetről, az előző le

vélhez képest nem sok újat mond. 
6. Forgách Rákóczihoz, június 17.: az ütközet utáni helyzetről ír, már 

csak a fegyverszünetben bízik. 
7. Forgách Rákóczihoz, június 26.: a róla terjesztettek cáfolataként újra 

felidézi az ütközetben vitt szerepét, majd a Dunántúl jelenlegi állapotáról 
tudósít. 

8. Kéry Ferenc labanc főúr Pálffyhoz, június 15.: az ütközet közvetlen 
előzményeiről, s magáról a harcról ír igen részletesen. 

A közölt forrásanyag 4. és 8. darabja a legfontosabb. 
A következő, 1891-es évfolyamban Thaly újabb forrásgyűjteményt közölt 

(Még egyszer a koronczói csatáról és Forgách Simon tábornokról [egy rajz
melléklettel] — 1891., 433—461. o.): 

1. Andrássy István (a jobbszárny parancsnoka volt) 1707. szeptember 14-i 
vallomásának a koroncói csatára vonatkozó része. 

2. Dobay László (Forgách volt titkára) vallomása, 1707. március 25. Ugyan
csak a koroncói csatáról. 

3. Forgách személyére vonatkozó egyéb kivonatok Andrássy és Dobay val
lomásából. 

4. Melléklet: a koroncói csata egykorú rajza a Majna-Frankfurtban fél
évenként megjelent Relationes című évkönyv 1704. évi folyamából, császári 
hadmérnök műve. 

2704. október 4—október 28. 
Gömöry Gusztáv Rabutin naplóját adta közre (Gróf Bussi-Rabutin tábor

nok naplója 1704. október havából. — 1895., 122—127. o.). A forrás jól ki
egészíti Markó Árpád: Az 1704-i erdélyi kuruc hadjárat című, fentebb már 
ismertetett tanulmányát. 

34 A koroncói csata modern feldolgozását lásd Markó Árpád: A koroncói csata (1704. jú
nius 13.). Magyar Katonai Szemle, 1932. 4. sz. Az első dunántúli kuruc hadjáratokra lásd 
Bánkúti Imre: A kurucok első dunántúli hadjárata (1704. január—április). Budapest, 1975. Ér
tekezések a történeti tudományok köréből 78. és Tóth Gyula: i. m. 33—77. o. 
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1705. március 11—július 11.35 

Rákóczi dunántúl i hadjára tának tervével Esze Tamás foglalkozott (Rá
kóczi dunántúl i hadjára tának terve 1705-ben. — 1954., 1. 176—212. o.). A beve
zetés (176—184. o.) az alábbi kérdéseket tekinti á t : hadműveletek és tárgya
lások 1704. augusztus 20—1705. április 1. között (177—178. o.); Rákóczi egri 
tar tózkodásának (1705. február 28—június 18.) eseményei: Des Alleurs a feje
delemnél (178—179. o.), hídveretés a Dunán Kömlőd és Imsód között, készü
lődés a dunántúl i hadjára t ra (179—180. o.), a bécsi udvar követei Rákóczi
nál (180—181. o.), országgyűlés összehívásának terve (181—184. o.). 

A Bottyán-vára körüli események (1705. június)3 6 részletezése (185—191 o.) 
u tán a szerző a szabadságharc sorsdöntő huszonkét napját elemzi (194— 
212. o.): „a fejedelem június 19-én indult el Egerből a Dunántú l visszaszer
zésére, s július 11-én Vácnál mondot t le terve megvalósításáról. E három 
hét alatt nagy változás történt a kurucok helyzetében: Rákóczi kezéből ki
hullott a katonai kezdeményezés, viszont a belpolit ikában nagy jelentőségű 
lépést készített elő: országgyűlés összehívását határozta el."37 

1705. augusztus 23—november 26. 
Markó Árpád t anulmánya (Herbeville marsall útja Erdély felé, 1705. őszén. 

— 1935., 41—62. o.) a pudmerici és a zsibói csata között eltelt hónapok ese
ményeit vizsgálja. A vág—dudvági kelepce és a pudmerici csata38 u tán Her-
beville-t a hadi tanács az erdélyi császári erők megsegítésére küldte. A tábor
nagy augusztus 23-án indult el a Csallóközben összegyűjtött seregével, hogy 
eleget tegyen a felsőbb utasításnak, amivel nem értet t egyet. A császáriak 
a Duna jobb par t ján Budára vonultak, ahonnan, a Duna-Tisza közén át
haladva Szegednél keltek át a Tiszán. Nagyváradot ellátták élelemmel, majd 
Zsibónál kierőszakolták az Erdélybe jutást , s november 26-án egyesültek 
Rabutin erőivel. A tanulmány a császári hadseregcsoport mozgása mellett 
a kuruc csapatok tevékenységének és Rákóczi terveinek, utasításainak is
mertetésére is kitér. 

1705. november 11.: a zsibói csatam 

A folyóiratban a csatával kapcsolatban mindössze három irat jelent meg: 
Rákóczi november 15-i levélfogalmazványa [Markó Árpád: Helyzetjelentések 
II. Rákóczi Ferenc szabadságharcából. — 1956., 2. 176—188. o.), valamint Des 
Alleurs november 15-i és 25-i tudósítása (Markó Árpád: Des Alleurs francia 
al tábornagy tudósításai a zsibói csatáról és a liptói kuruc hadjáratról. — 
1943., 195—201. o.). 

1705. szeptember—1706. január 
A jelzett időszakot egy elbeszélő forrás mutat ja be (Markó Árpád: Le 

Maire francia-kuruc brigadéros emlékirata II. Rákóczi Ferenchez 1706 ele
jén. — 1955., 2. 155—183. o.). Le Maire a Felvidéken és Dunántúlon folyó had-

35 1704. december 26: nagyszombat i csata . Lásd Markó Árpád: A nagyszombat i csata (1704. 
december 26.) Sz., 1933. 277—290. és 400—429. o. 

36 Lásd még Markó Arpád: Bot tyán J á n o s ha rca i Dunafö ldvár és a kömlődi „Bo t tyánvá r " 
körü l 1705. j ún iu sában . Magyar Ka tona i Szemle, 1933. 9. füzet. A további dunántú l i esemé
n y e k r e pedig Tóth Gyula: i. m. 101—237. o. 

37 Esze Tamás: Rákóczi dunán tú l i h a d j á r a t á n a k te rve 1705-ben. HK. 1954. 1. 176. o. 
38 Lásd Markó Árpád: II. Rákóczi Fe renc a hadvezér , i. m. 249—289. o.! 
39 A csa tá ra lásd még Thaly Kálmán: Károly i Sándor ké t levelié a zsibói csa táról . Sz., 1898. 

732—735. o . ; a csa ta m o d e r n feldolgozása Markó Árpád: i. m . 289—320. o. 
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műveleteket bírálva részletesen megemlékezik Komárom ostromának meg
hiúsulásáról, Pápa, Kapuvár elfoglalásának körülményeiről, Sopron ostro
máról. Több ízben hosszasan fejtegeti Esztergom előnyeit, s elfoglalását ja
vasolja a fejedelemnek (ezek a részek — 169—170. o. és 174—175. o. — jól 
kiegészítik Perjés tanulmányát).40 Ezután a földvári és paksi átkelőhely lé
tesítésének előnyeit és hátrányait részletezi. Az emlékirat a továbbiakban 
(177—183. o.) a kuruc hadsereget bírálja (a tiszt és a közlegény viszonya, 
gyávaság, rablás, a jutalmazás és büntetés hiánya, a főtisztek nemtörődöm
sége, lőszerpazarlás, a sereg apró egységekre van szétforgácsolva, s ezek 
mindegyike ad hoc hadakozik stb.). 

1706. március 
Károlyi március 29-i keletű utasítása az erdélyi hadihelyzet fontos for

rása (Markó Árpád: Károlyi Sándor beszámoló jelentése az erdélyi hadi 
helyzetről 1706 tavaszán. — 1957., 3—4. 382—395. o.). Károlyi Hadadi György 
kapitányt küldi Rákóczihoz az erdélyi állapotok tolmácsolására. Az utasítás 
73 pontban vázolja azokat a főbb problémaköröket, amelyekről Hadadinak 
feltétlenül referálnia kell. Ezek hadászati, gazdasági, pénzügyi és hadsereg
szervezeti jellegűek (a jelenlegi hadihelyzet, haditervek, a tisztikar bírálata, 
gátló tényezők — a katonák hónapok óta nem kapták meg a hópénzt, kevés 
a puska, kard, kova stb. —, javaslat postavonal létrehozására stb.). A tel
jesség érdekében fontos figyelembe venni Rákóczi válaszát is az előterjesz
tésre.41 A forráspublikáció jól kiegészíti Markó Árpád: Adalékok a Rákóczi
szabadságharc hadihelyzetéhez Erdélyben 1705 novemberétől 1706 nyár ele
jéig című tanulmányát.42 

1706. november 6—november 7.: a győrvári ütközet^3 

Thaly forrásgyűjteményének 6. része (Katonadolgok a kuruczvilágból. — 
1895., 313—337. o.) foglalkozik a győrvári ütközettel; ismertetését lásd a 
„Hadsereg, hadszervezeť'-nél. 

Az 1707-es évre44 vonatkozóan a Hadtörténelmi Közleményekben csak egy 
haditerv jelent meg, készítője Károlyi Sándor (Thaly Kálmán: Katonadol
gok a kuruczvilágból. — 1895., 413—419. o.). 

1708. augusztus 3.: a trencséni csata 
A folyóiratban először egy névtelen publikáló által közreadott forrás je

lent meg (Menetbiztosítás és előőrsi szolgálat gróf Bercsényi hadseregénél. 
— 1888., 149—150. o.). 1708. július 26-i keletű. Nyolc pontból áll. A strázsa-
sereg feladatait körvonalazza a hadsereg megindulásakor, a táborhelyhez ér
kezéskor, marsírozáskor; szól a strázsaváltás módjáról, a fiók-strázsáról is 
stb. A második publikáló Thaly Kálmán volt, Rákóczi hadainak 1708. július 
hadrendjeit közölte (Katonadolgok a kuruczvilágból. — 1895., 422., 424. és 
425. o.). Ugyanő foglalkozott a csata kuruc veszteségeivel (A trencséni csatá
ról 1708. [Ujabb adatok] — 1897., 145—159. és 313—331. o.). 

40 Perjés Géza: Esztergom 1706 évi os t romai és az os t romokka l kapcsola tos hadműve le tek . 
HK. 1954. 2. 136—184. o. 

41 Arch ivum Rákocz ianum (a tovább iakban — AR) I. k. Pest , 1873. 514—520. o. 
42 Sz., 1957. 163—197. o. 
43 A győrvár i ü tközet te l Tóth Gyula foglalkozott é r d e m b e n : i. m. 138—150. o. 
44 Lásd még Thaly Kálmán: Dunán tú l i had já ra t 1707-ben. Had tö r t éne lmi t a n u l m á n y . Ere 

deti , kézi ra t i kú t főkből mer í tve . Budapes t , 1880. 
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A részvizsgálódások után Marko Árpád összegező tanulmánya következett 
(A trencséni csata [1708. augusztus 3.]. — 1931., 31—70. és 151—194. o.). 
A tanulmány a felhasznált források felsorolásával és kritikájával indul. Ez
után Markó a szabadságharc viszonyát vizsgálja a spanyol örökösödési és 
az északi háborúhoz, majd ismerteti Rákóczinak a magyar trón betöltése ér
dekében tett diplomáciai lépéseit. A bevezető rész, mely nem érdemel túlzott 
figyelmet, a császári és a kuruc hadsereg jellemzésével zárul. Az érdemi rész 
az 1708-as haditervekkel és a császári és kuruc haderők év eleji elhelyez
kedésének bemutatásával kezdődik, amit a január—augusztus 2. közötti 
hadiesemények vázolása követ, különös tekintettel a Rákóczi megindulását 
(június 15.) követő eseményekre. A csatatér földrajzi elemzése után a tanul
mány a kuruc sereg táborozásával, az ütközetben részt vevő ezredek fel
sorolásával, a két sereg létszámának megállapításával, a csata tüzetes le
írásával, a felek veszteségeinek számbavételével folytatódik, s az ütközet 
utáni hadi, bel- és külpolitikai eseményekkel, valamint a csatavesztés okai
nak fejtegetésével zárul, összevetve a tanulmányt Markó: II. Rákóczi Fe
renc a hadvezér című művének hasonló tárgyú részével (320—351. o.), a 
tanulmánynak kell elsőbbséget adnunk. 

Később Markó az események hátterét megvilágító emlékiratot is közre
adott (Helyzetjelentések II. Rákóczi Ferenc szabadságharcából. — 1956., 
2. 176—188. o.). Keltezetlen írásában az ismeretlen szerző a sziléziai helyzet
ről tájékoztatja Rákóczit, a közhangulatot kedvezőnek ítéli, név szerint fel
sorolja, kik támogatnák az előkelőbbek közül a bevonuló kurucokat, ho
gyan kellene viselkednie a magyar seregnek és a vállalkozás sikere érde
kében mikre kell figyelemmel lenni stb. Az emlékirat írójának azon kije
lentése, hogy ő már két éve lakik Sziléziában, sokban emeli az emlékirat 
hitelét. Sajnos a keltezetlenség miatt nem tudhatni, hogy a sziléziai expe
díció tervéhez az emlékirat adta-e a szikrát vagy éppen fordítva, a terv 
tette-e szükségessé a kémkedést. Ennek ellenére jól felhasználható abból 
a szempontból, hogy milyen lehetőségei lettek volna a kuruc seregek Szi-
léziába vonulásának. 

1709. július 26—augusztus 1. 
A hadihelyzet dunántúli alakulásáról Thaly Kálmán közölt iratokat (Ka

tonadolgok a kuruczvilágból. — 1895., 429—437. o.). Lásd még Thaly Kál
mán: Bujdosó kuruczok paprikás levele a kőszegi bíróhoz. — 1893., 718— 
719. o. 

1709. augusztus 5—augusztus 29. 
A liptói kuruc hadjáratról négy tudósítást adott közre Markó (Des Alleurs 

francia altábornagy tudósításai a zsibói csatáról és a liptói kuruc hadjárat
ról. — 1943., 195—201. o.). Ezek augusztus 5-i, 8-i, 15-i és 29-i keletűek.45 

1710. január 22: a romhányi csata 
Mint a többi nagy csatát, ezt is Markó Árpád leírásából ismerjük (A 

romhányi csata, 1710. január 22. — 1930., 18—52. o.). A szerző — mintegy 

45 Lásd még Thaly Kálmán: Kuruc hadjárat Liptóban. TT 1908.; a hadjárat modern feldol
gozása Markó Arpád: A liptói kuruc hadjárat 1709. augusztusában, székfoglaló értekezés. 
Budapest. 1935. Értekezések a történeti tudományok köréből XXIV. k. 4. sz. 
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tanulmánya bevezetéseként — általános jellemzést ad az 1710 előtti idő
szakról, a császári és kuruc csapatok helyzetéről, majd az 1709—1710 telén 
a Felvidéken állomásozó két hadviselő fél létszámviszonyaira és elszálláso
lási rendjére tér ki. Ezt követően ismerteti Rákóczi tervezgeteseit és az 
eseményeket, január 21-el bezárólag. Az ütközetben részt vevő csapatok 
létszámának, tagozódásának tisztázása után a romhányi csata részletes 
elemzése következik, amit a veszteségek számba vétele és az ütközet érté
kelése követ. A szerző 1934-ben megjelent főművében46 is helyet kap ugyan 
a romhányi csata, de mivel az ottani rész teljesen erre a tanulmányra 
épül (tulajdonképpen egyes részek elhagyásával szó szerint ezt a tanul
mányt építi bele a könyvbe), a kérdés iránt mélyebben érdeklődők in
kább ezt használják. 

A csata után Rákóczi hadparancsot adott ki (Thaly Kálmán: II. Rákóczi 
Ferencz hadiparancsa, 1710. — 1892., 273—277. o.). Kelt Jászberényben, 1710. 
február 25-én. Többször tapasztalván a tisztek tudatlanságát, pontosan 
meghatározza kötelességüket a hadrendbe álláskor, az ütközet kezdetén 
és folyamán, valamint visszavonuláskor. Halállal fenyegeti a hadparancsban 
foglaltak megszegőit. A hadparancs kiadását elsősorban a romhányi csata 
tapasztalatai tették kínosan aktuálissá. 

1710. november 3—1711. január 25. 
A szabadságharc utolsó időszakával Lukinich Imre foglalkozott (A szat

mári béke előzményei. — 1924., 181—204. o.). Tanulmányát lásd szó szerint 
Lukinich: A szatmári béke története és okirattára 17—42. o. 

Várak, ostromok47 

Hogy a korszak háborúiban milyen fontos szerepet játszottak a várak, 
nem ismerjük — ilyen jellegű összefoglalás nem készült. Tisztázásra vár 
továbbá az is, mennyire értett a kuruc hadsereg a várostromhoz, a várvé
delemhez. A Hadtörténelmi Közleményekben csak néhány várról találtam 
adatokat. 

Szakszerű ostromleírás mindössze egy jelent meg (Perjés Géza: Eszter
gom 1706. évi ostromai és az ostromokkal kapcsolatos hadműveletek. — 
1954., 2. 136—184. o.). Perjés tanulmánya az 1706. július 24. és október 11. kö
zötti időszak nyugat-felvidéki és dunántúli hadieseményeit tekinti át, Esz
tergomra koncentráltan : 

1. A császáriak és kurucok helyzete (136—158. o.). 
a) Kiindulásként a szerző általános képet rajzol a magyarországi had

színtér 1706 eleji állásáról; számba veszi — ezredekre lebontva — a császári 
erőket (1706. szeptember); vázolja a Hofkriegsrat hadműveleti elképzeléseit. 

b) Végigkíséri Rákóczi ostromtervének keletkezésfázisait; részletezi — 
ezredekre lebontva — a kuruc seregek elhelyezkedését (figyelembe véve 
az ebből származó előnyöket, illetve hátrányokat) a Dunántúlon és a 

46 Markó Árpád: II, Rákóczi Ferenc a hadvezér i. m. 351—380. o. 
47 Lásd még Markó Árpád: Ada lékok Lőcse kap i tu lác ió jának tör téne téhez 1710. február 14. 

Sz., 1964. 176—200. O. • 
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Nyugat-Felvidéken 1706. július végén; kitér a kuruc hadsereg problémáira, 
belső ellentmondásaira is. 

2. Ezután három periódusban tárgyalja az ostrom és az ahhoz kapcsolódó 
hadműveletek eseményeit. 

a) első periódus (július 24—szeptember 4.): a Víziváros elfoglalása; az 
aknafúrás megkezdése; a dunántúli és a felvidéki egységek portyázásai: 
Rákóczi intézkedései Stahrenberg várható támadásának kivédésére; a 
Csallóköz elvesztése (161—170. o.). 

b) második periódus (szeptember 5—szeptember 19.): az ostrom menete 
a kapitulációig; a császáriak előnyomulása Komáromig; Rákóczi intézke
dései az erők összevonására (170—175. o.). 

c) harmadik periódus (szeptember 20—október 11.): Karva és az elfog
lalt Esztergom megerősítése; ellátása; Forgách és Bezerédi megbízatása; a 
császáriak támadása; Karva eleste; Esztergom kapitulációja (175—184. o.). 
A tanulmány rendkívül tömör, ügyesen, sőt bravúrosan felépített. Az 
1706-os év eseményeivel foglalkozók nem nélkülözhetik. (Az ostrom, egyes 
mozzanataira lásd még Thaly Kálmán: Gróf Forgách Simon 1706. évi had
rendje — 1893., 274. o. : II. Rákóczi Ferenc hadi utasítása gr. Forgách Simor 
tábornok számára. 1706. — 1890., 109—111. o. és Gömöry Gusztáv: Zisters-
dorf bevétele a kurucz hadak által 1706. október 17-én. —1890., 111—114. o.. 

Viszonylag a legtöbbet Érsekújvárról tudunk.48 Bálás György áttekintette 
a vár történetét (Űjvár várépítészeti rendszere és katonai szerepe. — 1888., 
199—223. és 431—473. o.) A korszakunkra vonatkozó részben (447—473. o.) 
az alábbi problémaköröket vizsgálta: Érsekújvár bevétele (447—448. o.); 
az újjáerődítési munkálatok 1706—1708 között (449. o.); Űjvár sikeres védel
me 1708-ban (449—454. o.); helyzete 1709-ben (454—461. o.); végül ostroma 
és eleste 1710-ben (461—473. o.). Thaly Kálmán Érsekújvár kuruc kézre 
kerüléséről közölt adalékokat (Érsekújvár megvétele 1704-ben. — 1892., 
231—236. o.; lásd még: Katonadolgok a kuruczvilágból. — 1895., 305— 
306. o. !) A vár 1710. eleji helyzetével Markó Árpád (A tavarnoki kuruc 
zsákmányolás és az egerszegi harc [1710. februárius 11—13.]. — 1929., 331 
—353. o.) és Thaly Kálmán foglalkozott (Gr. Bercsényi László, franczia 
maréchal, ifjúkori magyar leveleiből. — 1890., 408—413. o. ; Katonadolgok a 
kuruczvilágból. — 1895., 440—449. o.; Érsekújvár utolsó magyar várparancs
nokainak utasítása, 1710-ből. — 1889., 20—48. o.). 

Sarkad szerepét Márki Sándor foglalta össze (A sarkadi hajdúk. — 1924., 
33—59. o.). A tanulmánynak a Rákóczi-szabadságharc időszakára vonatkozó 
része a 45—59. oldalig tart, s a következő kisebb egységekből áll: a bevezetés, 
a sarkadiak szerepéről általában (43—46. o.); ezt a császáriak 1707. februári 
sikertelen ostromkísérletének leírása (46—47. o.), majd a rácok főkapi
tányának, Tökölinek elfogása — 1708. július 31. — (48—49. o.) követi. 
A tanulmány a kapitulációs tárgyalások és a kapituláció — 1710. december 
—1711. január — (51—59. o.) ismertetésével zárul. 

Eger 1710-es ostromáról Czobor Alfréd írt (Űj adatok Eger várának 1710-i 
történetéhez. — 1929., 464—496. o.). Tanulmányához mellékelte Perényi 

48 Lásd még Takáts Sándor: Érsekújvár árulói. Sz., 1904. 698—701. o.! 
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Miklós várparancsnoknak közvetlen a feladás után Rákóczihoz benyújtott 
írását az ostromról és a feladás okairól (485—489. o.), valamint a kapitulá-
eiós okmányokat (489—496. o.). 

A szabadságharc idején fontos szerepet játszó Szatmárról keveset tu
dunk. Fodor Ferenc tanulmányrészletét említhetjük (Szatmárvár [Egy tö
rök- és egy kuruckori végvár életrajza]. — 1956., 3—4. 100—103. o.) és Le 
Maire emlékiratát (Markó Árpád: Le Maire francia—kuruc hadmérnök bri
gadéros szemlejelentése Szatmár és Ecsed várainak állapotáról 1705 febru
árjában. — 1955., 3—4. 432—451. o.). Az emlékirat Szatmárra vonatkozó ré
széből csupán az erődítmény állapotára vonatkozó adatok érdemelnek fi
gyelmet (438—440. o.), mert azok Szatmár ostromának leírásához segítséget 
nyújthatnak, míg a Szatmár megerősítésére tett javaslatok mellőzhetők, hi
szen azok nem kerültek realizálásra. Az Ecsedről szóló rész (444—446. o.) tel
jes egészében fontos, hisz az itt lefektetett elvek alapján kezdtek hozzá az 
erődítési munkálatokhoz. 

A munkácsi vár 1703—1711 közötti történetéről csak vázlatos áttekintés 
készült (Soós Elemér: A munkácsi vár. — 1910., 534—543. o.). Különösen 
a vár kuruc kézre kerülése és a szabadságharc alatti erődítési munkálatok 
érdemelnek figyelmet, s fontosak még a kapitulációkor a várban talált hadi
szerek számszerű adatai. 

A többi várról csak töredékes adatok vannak: 
Kassa. (Kemény Lajos: Adatok az 1704-ik év történetéhez. — 1918., 280— 

281. o.; Kemény Lajos: Adalékok Kassa 1706-i ostromához. — 1914., 135— 
141. o.) 

Lendva. (Merényi Lajos: A kurucok Lendván. — 1897., 122—124. o.) 
Székesfehérvár. (Schneider Miklós: Gróf Heister Siegbert tábornagy am

nesztialevele a székesfehérvári kurucoknak. — 1936., 290—292. o.) 
Szolnok. (Thaly Kálmán: Katonadolgok a kuruczvilágban. — 1895., 306— 

311. o.; Szendrei János: II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek a szolnoki refor
mátus egyházhoz intézett levele, melyben elrendeli, hogy a szolnoki vár 
megerősítésekor Berzon-Ville franczia mérnök által lerombolt templomuk 
és parochiájok helyett új építtessék stb. — 1888., 669—670. o.) 

Tájegységek a szabadságharc idején 

Erdélyt kétszer vesztették el a kurucok, 1705 végén és 1707 végén. 
Márki Sándor tanulmánya (Az erdélyi menekültek ügye II. Rákóczi Ferenc 
korában. — 1925., 353—366. o.) azokat az erőfeszítéseket vázolja amelyeket 
Rákóczi a menekültek megélhetése érdekében tett 1706. és 1711 között. 

„Jelenleg folyamatban van egy munka, mely a kuruc katonai alakulatok 
történetét fogja tartalmazni ezredek és tájak szerint. Tanulmányomban ezt 
az elgondolást követtem Bihar megyére, a szabadságharc egyik kiinduló 
pontjára vonatkoztatva" — írja Gottreich László (A bihari nép harca 
1703—1704-ben. — 1955., 3—4. 91—133. o.). Az érdekes szempontú tanulmány 
a bihari táj múltjának vázlatos áttekintésével indul (91—105. o.). Az 1703-as 
és 1704-es évekről rajzolt kép töredékes. Ez részben abból fakad, hogy a 
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nagyobb horizontú eseményekből Gottreichet a téma szűk, helyi volta 
miatt többnyire csak a bihari szint érdekelheti (a szatmári ostromzár, Er
dély). Másrészt a tisztán bihari események (pl. a Várad környéki harcok) 
kidolgozottsági foka is elég vázlatos, ami talán a forrásanyag szegénysé-
vel magyarázható. 

Főbb témakörök: az 1703. július 19-i diószegi felkelés (105—109. o.); a 
Várad körüli harcok (1703. július 30.: Boné veresége Olaszinál; augusztus 6.: 
Bercsényi győzelme Olaszinál) és a váradi ostromzár (1703. szeptember 1.: V 
bélfenyéri győzelem; 1704. január 7.: vereség a bihari földsáncoknál; január 
13.: belényesi győzelem) 110—116., 120—124. o.); a szatmári ostromzár (116— 
117., 126—130. o.); a Bóné-ezred Erdélyben és az 1703. november 10-i bonchi-
dai győzelem (117—119. o.). A tanulmány 1704. utáni kitekintéssel zárul.™ 

Katonatiszti pályarajzok, jellemzések50 

Ezekből bizony többre lenne szükség, hogy be lehessen mutatni a kuruc 
tisztikart. Egyelőre csak Andrássy Pálról (Illéssy János: Az Andrássy-ezred 
egyenruházata. — 1892., 408—409. o.), Bercsényi Miklósról (Thaly Kálmán: 
Gróf Bercsényi Miklós jellemzése. — 1892., 577—585. o. ; szó szerint lásd 
Thaly: A székesi gróf Bercsényi család. III. k. Budapest, 1892. 193—201. o.), 
Perényi Miklóról (Komáromy András: Perényi Miklós egri várparancsnok. 
— 1915., 119—157. és 496—516. o.), Winkler Vilmosról (Gottreich László: 
Egy példamutató kuruc ezredes [Winkler Vilmos]. — 1956., 2. 143—146. o.) 
és Móricz Istvánról (Móricz Béla: Móricz István — II. Rákóczi Ferenc 
ezredese [1703—1711]. — 1973., 79—102. o.) rendelkezünk adatokkal. Az el
lenfél, a császári hadsereg tisztikaráról pedig szinte semmit sem tudunk 1 

Az 1703—171 l-es időszaknak még egy kérdéscsoportja van: 

A szabadságharc és külföld 

Itt kell szólnunk a Hadtörténelmi Közlemények azon publikációiról, me
lyek a kuruc háborúnak Ausztriára, Franciaországra és Angliára tett ha
tásával foglalkoznak. 

A kuruc portyázok gyakran törtek be Ausztriába rabolni, pusztítani, el
terelni az ellenség figyelmét. Ezeket az akciókat csak az egyes hadműve
letekhez illesztve lehet majd méltatni. így például Zistersdorf bevétele az 
Esztergom körül folyó hadműveletekkel áll kapcsolatban (Gömöry Gusztáv: 
Zistersdorf bevétele a kurucz hadak által 1706. október 17-én. — 1890., 111 
—114. o.). A bécsi körsáncok és a fürstenfeldi portyázások hátteréül az első 
dunántúli kuruc hadjáratokat kell pontosan ismernünk (Gömöry Gusztáv: 
A bécsi körsánczok és a kurucok első betörései Ausztriába. — 1892., 236— 
241. o.; A kurucz háborúk befolyása Fürstenfeldre, 1704—1706. — 1896.,, 

49 A hadműve le t ek b e m u t a t á s a u tán Borús József összegzésére h ívnám még fel a figyelmet:: 
A Rákócz i - szabadságharc hadművésze tének kérdéséhez . A Rákócz i -szabadságharc tö r téne té 
ből. Budapes t , 1954. 64—80. o. 

50 Lásd még Barcsai/ Zoltán: Czelder Orbán, a Rákócz i - szabadságharc br igadérosa . Sz.. 
1957. 751—772. O. . . . . . 
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359—364. o.). Lamberg feljegyzései a fegyverszüneti és béketárgyalások 
párhuzamában érthetők meg (Gömöry Gusztáv : Lamberg gróf császári biz
tos följegyzései a kurucz háború idejéből. 1704. — 1894., 544—554. o.). Az 
1707-es styriai és az 1703—1707 közötti alsó-ausztriai kuruc betörések okait 
is minden bizonnyal tisztázni lehet (Szepesy G. : Kurucz betörés Styriába. 
— 1894., 268—270. o.; Iványi Béla: Levelek a freisingi püspökhöz a kuru-
czok alsó-ausztriai betöréseiről, 1703—1707. — 1933., 265—304. o.). A sza
badságharc idején Magyarország korántsem volt egységes, a kutatókat 
mégis csak a kuruc Magyarország érdekelte, a labanc magyarokról szinte 
semmit sem tudunk, épp ezért hívnám fel a figyelmet Szabó Dezső tanul
mányának egyik részletére, mely a hadsereg és az adózás kérdését vizs
gálja a pozsonyi országgyűlésen. (Az állandó hadsereg beczikkelyezésének 
története III. Károly korában. — 1910., 24—51. o.) 

Ha szövetség megkötésére sor nem is került, a szabadságharc egyetlen 
segítője Franciaország volt. A Hadtörténelmi Közleményekben megjelent 
írások e segítség egyes elemeivel foglalkoztak csupán, az összefoglaló át
tekintés Köpeczi Béla érdeme.51 

Márki Sándort Des Alleurs francia altábornagy magyarországi tevékeny
sége érdekelte (Desalleurs altábornagy Rákóczinál. — 1917., 1—12. és 219 
—259. o.). „A tanulmány Des Alleurs egyik titkárának az úti jelentésén,52 a 
Fiedler53 közzétette dokumentumokon, a Simonyí54 közölte angol követi 
jelentéseken és Rákóczi, Bercsényi levelezésén55 alapul. A szerző nem is
merte sem Des Alleurs levelezését, sem azokat az iratokat, amelyek az 
Aspremont-levéltárban maradtak fenn a francia kapcsolatokról. Elsősorban 
ez a magyarázata annak, hogy sok hibát követ el, s nem képes világos 
képet adni a francia diplomata működéséről, a francia—magyar kapcsolatok 
alakulásáról."56 (A témát modern feldolgozásban lásd Köpeczi Béla: A Rá
kóczi-szabadságharc és Franciaország. Budapest, 1966. 76—223. o.) 

Markó Árpád a bécsi Kriegsarchiv Hofkriegsrat iratai között találta meg 
azt az 1704. október 16-i keletű nyomtatott kiáltványt, melynek fakszimilé
jét közölte. (Ismeretlen Rákóczi-kiáltvány a bajor hadszíntérről, 1705-ből 
— 1934., 103—105. o.) Ebben a kiáltványban Rákóczi a spanyol örökösödési 
háborúban harcoló magyarokat a császári zászlók elhagyására, a bajorok
hoz és a franciákhoz való átállásra, majd hazatérésre szólítja fel. Azokat, 
akik nem engedelmeskednének, jószágvesztéssel, s családjának kiirtásával 
fenyegeti meg. Markó szövegelemzéssel megállapítja, hogy a fogalmazás 
itthon, a nyomtatás viszont Franciaországban készült. (A kiáltvány újabb 
kiadása: Ráday Pál iratai. I. k. Budapest, 1955. 167—169. o. Érdemes 
összevetni a két szöveget, mert nem teljesen azonosak.) 

A szabadságharcot és a spanyol örökösödési háborút együtt szemlélve 
teljes a kép.57 A kuruc hadműveleti törekvéseket nem szabadna önmaguk-

51 Köpeczi Béla: A Rákócz i - szabadságharc és Franc iaország . Budapes t , 1966. 
52 Chamillard: Memoire sur un voyage fait en Hongr ie en 1704 et 1705. Kézirat a Nemzet i 

Múzeum kéz i r a t t á r ában . 
53 J . Fiedler: Ak tens tücke zur Geschichte Franz Rákóczys u n d seiner Verb indungen mit den 

Auslande . Bécs, 1855—1858. 
54 Simonyi: Angol diplomáciai i ra tok II . Rákóczi Fe renc k o r á r a (1703—1712) I. k. Pes t , 1871. 
55 AR. I., IV. és V. k. 
56 Köpeczi Béla: i. m. 94. o. 
57 Lásd még Markó Árpád: II . Rákóczi Ferenc hadi te rve i és azok kapcso la ta a spanyol 

örökösödési h á b o r ú eseményeivel . Sz. ; 1936. 579—597 o. 
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ban vizsgálni, mert így a legfelsőbb miértek elsikkadnak. A höchstädti csata 
kimenetele az addigi hadműveleti célok megváltoztatását követelte a sza
badságharc vezetőitől. Nem érdektelen tehát Perjés Géza — témánktól lát
szólag távoli — tanulmányának ismerete. (A höchstädti csata [1704. augusz
tus 13.] — 1958., 3—4. 151—189. o.). 

Végül egy emlékirat (Markó Árpád: Le Maire francia kuruc hadmérnök-
brigadéros emlékirata XIV. Lajoshoz Rákóczi szabadságharcának utolsó ide
jéből, 1710. augusztus 1. — 1962., 2. 102—118. o.) a magyar—francia kapcso
latok történetéhez a szabadságharc utolsó előtti évéből hoz adatokat. Le 
Maire-t Rákóczi diplomáciai és hadipolitikai megbízatással küldte XIV. La
joshoz — a fejedelem tiszteket és egy tábornokot kér, akit önálló egység 
élére állíthatna, diplomáciai téren pedig az orosz cár és a svéd király közötti 
békeközvetítésre szeretné megnyerni a francia uralkodót, aminek sikere 
nagyban segítené a magyar ügyet. 

Le Maire emlékiratának első részében saját tapasztalatai alapján ismer
teti a magyarországi főbb eseményeket 1705-től 1710 elejéig (a hadsereg 
1705-ben; a szécsényi országgyűlés; az ónodi országgyűlés; Rákóczi és Ber
csényi viszonya; a pénzügy; a romhányi csata). Ezután tíz pontban adja 
elő Rákóczi már fentebb vázolt kéréseit, részletes indoklással alátámasztva. 

Figyelmet érdemel a bevezetés is, melyben Markó Le Maire itteni tényke
dését, XIV. Lajoshoz küldése körülményeit és a megbízatás végrehajtását 
vázolja. Az emlékirathoz fűzött kritikai megjegyzések hozzásegítenek az 
emlékirat megállapításainak értékeléséhez. 

Anglia58 távoli szemlélője volt a magyarországi eseményeknek, de érdé 
kében állt a háború mielőbbi befejezése, hogy szövetségese, Ausztria, katonai 
erői itt felszabaduljanak. Az angol diplomáciai iratok a szabadságharc tör
ténetének fontos forrásai. 

Márki Sándor tanulmánya (Marlborough herceg és a kurucok. — 1922— 
1923., 181—198. o.) a höchstädti csata utáni időszakot öleli fel (1704. augusz
tus—október), és az angol diplomácia azon erőfeszítéseit tárgyalja, melyek 
I. Lipót és a magyarok kibékítésére irányultak. Hogyan látták Ausztria 
szövetségesei — elsősorban Anglia — a szabadságharcot, miért és hogyan 
akartak békét teremteni: ezek a kérdések állnak a középpontban. A felele
tet Márki angol források segítségével adja meg. 

Emigráció 

Az emigráció évtizedeiből — a Hadtörténelmi Közleményeket jellegénél 
fogva csak az 1717-es év érdekelte — egy forráspublikáció és egy tanul
mány jelent meg.59 

Karácson Imre Bercsényi 1717. február 7-i, török nyelvű emlékiratát kö
zölte magyar fordításban (A törökországi magyar ezredek 1717-ben. — 1911., 
327—333. o.). Az emlékirat három magyar ezred felállítását tervezi (drago-

58 Lásd még AR. II. o. I—III. k. Budapest, 1871—1877, valamint Angyal Dávid: Erdély poli
tikai érintkezése Angliával. Sz., 1900. 873—904. o. 

59 Lásd még Thaly Kálmán: Károlyi Sándor hadi előterjesztése és észrevételei az 1717-i 
tatárjárásról. Sz., 1867. 55—68. o. 
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nyos lovasság, lovasság, gyalogság) ezer-ezer fős létszámmal. Ezredenként 
taglalja a közemberek, a tisztek és a műszakiak tervezett havi fizetését, a 
felszerelés költségeit, s az ezredeknek járó egyéb juttatásokat. 

Obetkó Dezső tanulmánya az 1717-es erdélyi tatár támadást mutatta be 
(Az 1717-i tatárbetörés. — 1941., 193—210. o.). A támadás az 1716—1718-as 
osztrák—török háború egyik mozzanata volt, s az ellenség erőinek megosz
tását célozta. Ebben az akcióban az emigráns magyarok is részt vettek 
(hogy milyen mértékben, azt a tanulmány nem tisztázza, csupán Erdély 
védelmének megszervezésével, a tatárok útvonalával, dúlásaival, s az oko
zott pusztításokkal foglalkozik). 

Évfordulók, megemlékezések 

Ezek az utolsó címszavak. Nógrádi Sándor a szabadságharc megindulásá
nak 250. évfordulóján, 1953. június 13-án a Néphadsereg Színházban ren
dezett díszünnepségen mondott beszédet, melyet az újra induló Hadtörténel
mi Közlemények vezető helyen közölt (A Rákóczi évfordulóra. — 1954., 1. 
3—14. o.). Tóth Gyula a dunántúli hadjárat 250. évfordulójáról emlékezett 
meg (A Dunántúl felszabadítása 1705-ben — 1955., 3—4 331—332. o.). 

Az áttekintés végére érve bizakodó szavakkal illik búcsúzni. A Hadtörté
nelmi Közleményeknek három korszakát mutattuk be — a harmadik kor
szak lezáratlan, napjainkban is tart. Reméljük, a mostani Rákóczi-évforduló 
az ünneplések mellett a feladatok fontosságára, sürgősségére is felhívta a 
figyelmet és a folyóirat a részkutatások publikálásával elősegíti majd a 
mindmáig hiányzó hadtörténelmi monográfia elkészültét. A következő év
forduló — a Fejedelem halálának 250. évfordulója — 1985-ben lesz. . . 
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LUGOSI JÓZSEF 

AZ 1780 M. GIRARDONI-SZÉLPUSKA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM 
GYŰJTEMÉNYÉBEN 

Az első kézi tűzfegyver, a mai értelemben vett puska kialakulásával csak
nem egyidőben jelenik meg a szélpuska, amely Zőpor helyett a sűrített le
vegő energiáját használja fel a lövedéknek a csőbői való kilövésére. 

A fegyvert, akár vadászati, akár katonai célra szolgált, a legtöbb európai 
nyelv szélpuskának nevezi (a német: Windbüchse; az angol: air gun; a 
francia: fusil a vent: a spanyol: arquabes de viento; az olasz: archibugio a 
venti). 

A szélpuska feltalálásának idejét illetően a szakirodalom nem egységes.* 
Legkorábbra August Demmin (és az ő nyomán többen mások is) teszi, 
1430-ra, s feltalálóként a nürnbergi Gutert nevezi meg. Ezt F. M. Feldhaus 

* Irodalom: G. W. P. Swenson: Das Gewehr. Stuttgart, 1973.; August Demin: Die Kriegs-
waífen. Gera—Untermhaus. 1891.: Fred Halier: Schalldämpfer. Deutsches Waffen-Journal (D. 
W. J.), 1971. 64. o.; Helmut Brutsche: Die geschichtliche Entwicklung der Windbüchse. D. W. 
J. 1966. 71. o.: Jaroslav Lugs: Handfeuerwaffen. Prága, 1956. Kalmár János: Adatok a szél
puska történetéből. Különlenyomat a „Magyar Lövész" 1940—41-es számaiból.; Anton Dol-
leczek,: Monographie der K. u. K. Österreich—ungarischen Blanken- und Handfeuer-Waff en. 
Wien, 1896.; Mitteilungen des Kriegs-Archives. Jahrgang 1890. 34. o. 

— 364 — 



cáfolja. Szerinte 1556 körül Hans Lobsinger találta fel Nürnbergben. 1589-
ben Gian Battista della Porta ír egy szélpuskáról, amelynek levegősűrítő 
hengere sárgarézből készült. Franciaországban a szélpuskák első említése 
IV. Henrik francia király korából (1589—1610) származik, egy Marin nevű 
lisieux-i polgár készített szélpuskát. Bartholomeo Crescenzio 1607-ben készült 
munkájában szintén említi a szélpuskát. Még ugyanebben az évben a nürn
bergi Peter Dümbler puskazárkészítő mester is szerkesztett egy olyan pus
kát, amellyel — anélkül, hogy hangot adna — keresztül lehet lőni egy hü
velyk vastagságú deszkát. A nürnbergi városi tanács megtiltotta a fegyver 
gyártását, „mert olyan gyilkos fegyver az, hogy még embert is lehet vele 
ölni, anélkül, hogy észrevenné, honnan jön a lövés". A tilalom ellenére to
vábbra is gyártották a szélpuskákat. 

A tűzfegyverektől eltérően a szélpuskánál az ólomgolyót sűrített levegő 
nyomja a csőbe. Tartályába Demmin szerint 200 atm. nyomás volt, mely
nek előállításához 2000 sűrítő (pumpáló) mozdulatra volt szükség. Általában 
minden puskaműves használati utasítással látta el szélpuskáját. A légsűrí
tés megkezdésekor még elegendő volt egy személy a légsűrítő (pumpa) ke
zeléséhez, később azonban segítség is kellett működtetéséhez. A tartály fel
melegedésének elkerülése végett 20—30 „pumpálás" után szünetet kellett 
tartani. 

Az osztrák Girardoni-szélpuska kivételével a többi szélpuskát csak vadá
szatra használták. 

Az 1779. évi vadászati évkönyvből olvasható, hogy átlag 300 lökés volt 
szükséges ahhoz, hogy a légtartály megteljen a szükséges levegőmennyi
séggel. Ez a levegőmennyiség 20—24 lövésre volt elegendő. Az első hattal 
egy szarvast is el lehetett ejteni 50—60 méterről, a további lövések egyre 
gyengébbek voltak. 

VIII. Lajos hesseni őrgróf (1691—1768) a korabeli feljegyzések szerint 
nagyon kedvelte ezt a fegyvert. Ezt bizonyítja a Kranichstein-i vadászkas
tély gazdag szélpuska gyűjteménye. 

A szélpuskát 1905-ben vizsgálták meg először a Neumannswalde-i lőfegy
vervizsgáló intézetben, mégpedig a szászországbeli Pfaffroda-kastély fegy
verterméből származó példányt. Ennek a szélpuskának az űrmérete 9,5 
mm-es volt és 500 m-es lőtávolságot értek el vele. Golyója 33 m-ről átütött 
3 cm vastag fenyődeszkát. Bár a fegyver muzeális jellegére való tekintet
tel csak 100 pumpálást hajtottak végre, világossá vált, hogy a fegyver át
ütőképessége kiváló: a nyomás megfelelő fokozásával alkalmas lehetett 
arra, hogy egy 100 lépésre (75—80 m) levő szarvast leterítsenek vele. 

A szélpuskák könnyebb fajtáinál, amelyeket céllövészetre, illetve kisva-
dak vadászatára használtak, a pumpa be volt építve a fegyver tusába. 

A 18. századból már igen sok szélpuskát ismerünk. 1760—1769 között 
Gerlach és Sars Berlinben, Contriner Bécsben, Fachter Lüttichben, Martin 
Fischer Suhlban, Futter Dresdában, Schreiben Halléban, Werner Lipcsében; 
1750—1780 között Gottschee Merseburgban, Müller Varsóban, Valentini 
Siegling Majna-Frankfurtban, Vrel Koblenzban, Lean és Nicolas Bruület 
St. Etienne-ben, Bate Angliában, Facha pedig Speyerben készített szélpus
kákat. Ezek egylövetű, elöltöltő fegyverek voltak. 
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Mint ahogy a tűzfegyvereknél, a szélpuskáknál is korán felmerült a több-
lövetűség kérdése. 

Az első többlövetű, hátultöltő szélpuskát Bartholomeus Girardoni tiroli 
órásmester szerkesztette. Ezt a fegyvert 1780—1815-ig az osztrák hadsereg
ben rendszeresítették is, „Repertierwindbüchse M. 1780" néven. A puska hu
zagolt csövű. A huzagok száma 12, űrmérete 12,2 mm, hossza 1222 mm, 
súlya 4,825 kg. 

A puska fő részei a következők: 

1. a cső 
2. a tárcső 
3. a kereszttolattyú (zár) 
4. az elsütőszerkezet 
5. a tok 
6. a légtartály 

1. A cső 
Kívülről nyolcszögletes, hossza 84,4 cm, ebből 1,4 cm menettel illeszkedik 

a tokba. Hátsó harmadának felső részén találjuk az irányzékot. A cső hátul 
négyszögletes tömbben végződik, amelyen egy szintén négyszögletes, a cső 
hossztengelyére vízszintesen merőleges irányú vágat van. A négyszögletes 
vágatban mozog a kereszttolattyú (zár). A cső menettel kapcsolódik a tok
hoz, melyen keresztül összeköttetésben van a tartállyal. 

2. A tár cső 
A cső jobb oldalán helyezkedik el, 250 mm hosszú és 20 golyó befogadá

sára alkalmas; elölről fedő, hátsó végén a kereszttolattyú zárja, amelyet 
rugója bal oldali helyzetben tart. 

3. A kereszttolattyú (zár) 
Fekvő, négyszögletes hasáb, 75 mm hosszú. A kereszttolattyúba van be

építve a „töltényűr", a golyótartó, amely úgy van kiképezve, hogy hátra
felé a golyó nem eshet ki belőle. 

4. Az elsütőszerkezet 
Részei : 

a dió a csappal 
az ütőrugó 
a diórögzítő kar a rugóval 
a szelepnyitó 
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az elsütőbillentyű 
a kakas 

5. a tok 
Anyaga sárgaréz, magába foglalja az elsütőszerkezetet és a vezetőcsövet — 

a szélcsatornát —, amelyen keresztül a sűrített levegő a tartályból a golyó
hoz jut. 

I I 

6. A légtartály (tusa) 
Lényegében egy csonkakúp, alsó vége gömbölyített, a felső végén talál

ható a tartályt záró szelepszerkezet. 
Részei : szelepház, szeleprugó, szeleprúd. 

A tartály súlya: 1,825 kg, köbtartalma 612 cm3. 

, A szélpuska működési elve 
A kereszttolattyút jobbra nyomva golyó esik a „töltényűrbe", vagy go

lyótartóba. A kereszttolattyút a rugó visszatolja kiindulási helyzetébe, így 
a golyó a csőnyíláshoz kerül. Ezután fel kell húzni a kakast. A kakas fel
húzásával a dión levő csap a szelepnyitót lefelé mozgatja és a szelepnyitó 
lapján levő vágatba akaszkodik. Az elsütőbillentyű elhúzásakor a szelep
nyitót a csap lökésszerűen hátratolja, ezáltal a tartályt záró szelep egy 
rövid időre megnyílik, a levegő a szélcsatornán keresztül a töltényűrbe tó
dul, s a golyót kiröpíti. A csap elsütés után kiakaszkodik a szelepnyitó 
vágatából, így az — a rugó hatására — visszakerül eredeti helyzetébe. 

Ez az ötletes, ésszerű szerkezet volt az oka annak, hogy a fegyvert Rouv-
roy altábornagy 1779. március 1-i felterjesztésében Mária Terézia fiának és 
uralkodótársának, II. Józsefnek elfogadásra ajánlotta. A szélpuskát 1780-
ban vezették be az osztrák hadseregben. Kezdetben minden vadászzászló
aljhoz csak 4—4 szélpuskást rendszeresítettek. Később, 1790-ben, mivel a 
fegyver jól bevált, egy 1300 fős ezredet állítottak fel belőlük. Ennek az ez
rednek a parancsnoka Mack báró, a főszállásmesteri törzs századosa (Haupt
mann des Generalquartiermeister Stabes) lett. Az ütközetben a szélpuská
sokat kis csapatokba osztották be és többnyire bámulatos eredményeket 
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értek el. Bonaparte I. konzul hadserege, itáliai hadjárata során, egy 500 fős 
kis tiroli szélpuskás egységtől nagyobb veszteséget szenvedett, mint az oszt
rák sereg többi részétől együttesen. 

Ez talán megérteti azt, hogy azokkal a szélpuskás osztrák katonákkal, 
akik fogságba estek, úgy bántak, mint gyilkosokkal, és nem mint katonák
kal. A helyszínen felakasztották, vagy agyonlőtték őket. 

Egy anekdota szerint Mortier francia tábornokot egy tiroli szélpuskás lövész 
majdnem kilőtte a tábornoki törzsből. Az előttük ismeretlen golyó néhány 
centiméterre tévesztette el őt, eltalálva a mellette álló őrvezetőt. Csak ké
sőbb vették észre, hogy halálos puskalövés érte, mert lövést nem hallottak. 

A szélpuskák demoralizáló hatását az akkor általános tűzfegyverek vizs
gálatával lehet megérteni. A katonák a 16. század közepétől kovaköves, 
elöltöltő fegyverekkel voltak felfegyverezve, a töltéstől a lövésig elég hosz-
szú idő telt el. Ha a lőpor száraz volt, a katona nagy füstfelhő, sistergés, és 
durranás közepette egyetlen lövést tudott leadni, s ha szerencséje volt, 60 m 
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távolságról el is találta a célt. A napóleoni hadseregben 100 lövéshez szük
séges lőport és golyót vitt magával a katona; ennek nem volt szabad meg
nedvesednie, ugyanis a nedves lőpor használhatatlanná vált, s az is előfor
dult, hogy a gyújtópor „kifáradt", a töltővessző vagy a kova eltörött stb. 
Ezzel szemben a szélpuskás hangtalanul és egyfolytában 40 lövést tudott 
percenként leadni; 150 m távolságról egy embert könnyedén el tudott vele 
találni. Legnagyobb lőtávolsága 4.00 m volt. A hatásos lőtávolság az első 
tíz lövésnél általában 120 m, a második tíz lövésnél 100, a harmadik tíz lö
vésnél 75 m volt. Egy szélpuskához 3 db feltöltött légtartályt rendszeresí
tettek. 

1815-ben a szélpuska használatát az osztrák hadseregben megszüntették, 
s a még meglevő készletet Olmütz erődjébe gyűjtötték össze. A kivonás oka 
egyrészt a harcászat megváltozása (a franciák részéről a tűzharc és a tá
madó oszlop együttes alkalmazása — „a tűz és mozgás egysége"), másrészt 
a szélpuskák bonyolult, finom zár- és szeleprendszerének javítására kikép
zett fegyvermesterek hiánya, illetve a javításra szoruló szélpuskák nagy 
száma volt. 

A 19. század közepén megszűnt mind a katonai, mind a vadászati és cél
lövő célokra készített szélpuskák alkalmazása. A jelenkor is megszerkesz
tette azonban a maga szélpuska-típusait, a légpuskákat. Ezeknél a fegyve
reknél a levegősűrítést már összenyomott rugó végzi. 



VITA 

SZÁNTÓ IMRE 

MEGJEGYZÉSEK MAROSI ENDRE: TÖRÖK VÁROSTROMOK 
MAGYARORSZÁGON II. SZULEJMÁN KORÁBAN ClMÜ CIKKÉRE 

Marosi Endre „Török várostromok Magyarországon II. Szüle j mán korá
ban" című, a Hadtörténelmi Közlemények 1975. évi 3. számában (427— 
464. o.) megjelent tanulmányában maga sem csodálkozik azon, hogy „sem 
a kortársak, sem az utókor nem tudták tárgyilagosan értékelni az egri dia
dalt". Ugyanakkor ő is kénytelen elismerni, hogy „Eger dicső fénye, lelke
sítő ereje, az erőviszonyok túlságos eltolódása időszakában, érthetően sokkal 
nagyobb volt". Az „utókor" értékelésének hibájául kizárólag azt jelöli meg, 
hogy Eger hőseit az ország, de legalábbis a Felvidék megmentőinek tekinti, 
s hogy a török stratégiai tervek kudarcáról beszél, (i. m. 450. o.) Marosi 
szerint az események tárgyilagos szemlélete megköveteli, hogy felülvizsgál
juk ezeket a megállapításokat. 

Azzal mi is messzemenően egyetértünk, hogy „önmagában egyetlen vár 
sem döntötte el — nem is dönthette el — az ország sorsát". De az adatok 
ismerete alapján már kétséges, hogy Eger esetleges török kézre jutása 1552-
ben nem jelenthette volna-e -• ha nem is az egész Felvidék —, de legalább
is Kassa elvesztését. Ilyen hadjárat — Marosi Endre szerint — „messze kí
vül esett a török hadak bármikori célkitűzésein". 1552-ben — szerinte — 
„csak Eger meghódítása, s ennek révén a budai vilayet biztosítása jelentett 
hadi célt", (i. m. 450. o.) 

Lehetséges, hogy Kassa kívül esett a pasák hadseregének „akciórádiu-
sán", de úgy gondoljuk, hogy Ahmed és Ali ezt a szabályszerűséget még 
nem ismerték fel, sőt kifejezetten arra törekedtek, hogy „hatósugarukat" a 
Felvidékre is meghosszabbítsák.1 Eger elfoglalásának terve — s ebben egye
zik véleményünk Marosi Endrével — csak egyike volt az 1552-es hadjá
rat több részletének. De Eger alatt Dobóék győzelme — megítélésünk sze
rint — e török hadjáratnak nem csupán részleges célkitűzése kudarcát 
okozta. Itt többről van szó, és csakis ebben az összefüggésben válik érthe
tővé a pasáknak Kassa irányában szándékolt előretörése. 

A török hódítás 1552-ben Ahmed pasa szerdár fővezérletével elsősorban a 
Ferdinánd birtokába került Temesvidék megszerzésére irányult. Ugyanak
kor a havasalföldi török—tatár hadnak — melyhez' még a két román vaj-

1 A török haderő akciórádiusának problémáját a XIV—XVII. században Perjés Géza ele
mezte: Az oszmán birodalom európai háborúinak katonai kérdései (1356—1699). Hadtörténel
mi Közlemények (a továbbiakban — HK) 1966. 4. sz. 868. o. ; uő.: Az országút szélére vetett 
ország. Kortárs, 1971. 11. sz. 1794. o. ; vö.: Szűcs Jenő: Nép és nemzet a középkor végén. 
Nemzet és történelem. Budapest, 1974. 562. o. 
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dának is csatlakoznia kellett —, az a megbízatás jutott, hogy Erdélyt meg
szállja, Ferdinánd király ott tartózkodó fővezérének, Castaldónak a zsoldo
sait kiűzze és János Zsigmondot visszahelyezze a fejedelmi székbe. Isme
retes, hogy Ahmed pasa — a temesvári és lippai sikerektől felbuzdulva — 
olyan tervet forgatott a fejében, hogy betör Erdélybe, kiűzi onnan Castaldo 
zsoldosait és János Zsigmondot ülteti újból a fejedelmi székbe. 

Hadim Ali budai pasa azonban 1552 augusztusában levelet írt Ahmednek, 
amelyben — Zsámboki (Sambucus) szerint — előadta, „hogy Magyarország 
elfoglalását Eger és Szolnok nagyon akadályozza, ezért ő ezeket a várakat 
megostromolni szándékozik, hogy a további győzelemnek semmi se álljon 
útjában". így került sor végül arra, hogy Ali budai pasa serege Szolnok 
alatt egyesült Ahmed seregével, s annak megvétele után közösen indultak 
Eger ostromára. 

Ahmed pasának bizonyára alapos oka lehetett, hogy engedett Ali kérésé
nek, és — időlegesen — elejtette Erdély megtámadásának tervét. Ahmed és 
Ali győzelemittas seregének az volt a célja, hogy Eger gyors elfoglalása 
esetén kettészakítják az országot, hogy az egyesítésről többé sem Erdélyben, 
sem a királyi Magyarországon ne ábrándozhasson senki. így Erdély kisebb 
áldozatok nélkül — érett gyümölcsként — ölükbe hullhat, hiszen ott Cas
taldo fizetetten zsoldosainak garázdálkodása miatt az erdélyi nemesség és a 
nép — a török buzdítására — a császári zsoldosok ellen fordult. Űjból párt
tá szerveződött az az ellenzék, amely elhibázottnak tartotta Erdély egyesíté
sét a királyi Magyarországgal, s politikailag szükségesnek ítélte János Zsig
mond visszahívását a fejedelmi trónra. Minthogy azonban a perzsa háború
val lekötött Porta ekkor még nem gondolhatott tényleges beavatkozásra, 
megelégedett azzal, hogy szította az elégedetlenséget Erdélyben. De joggal 
feltételezhette, hogy Erdély a győzelmes 1552-es török hadjárat hatására el
szakad a Habsburg uralkodótól és újból aláveti magát a szultán gyámko
dásának, ha az az anyagi és pénzügyi ellátási rendszer elégtelensége folytán 
egyébként is csődöt mondott erdélyi zsoldos hadsereg utánpótlási vonalát a 
Felvidéken keresztül elvágja.2 

Midőn Ferdinánd király hadi tanácsosaihoz befutott a biztos hír, hogy 
Szolnok török kézre került és Ahmed s Ali pasa egyesített seregei megin
dultak Eger vára ellen, a legnagyobb sietséggel Kassa megerősítéséről kezd
tek gondoskodni. Szilárd meggyőződésük volt, hogy Eger úgyis hamarosan 
el fog esni, s utána az ellenség Kassa ostromára indul.3 Ali budai pasa már 
arra gondolt, hogy a lengyel határig viszi előre a legyőzhetetlennek tartott 
félholdas lobogót.4 „A budai pasa ugyanis megesküdött — írja Serédy 
György kassai kapitány Castaldóhoz augusztus 16-án —, hogy ezen az 
őszön itt Kassán akarja a szüretet tartani".5 

2 Vö.: Karácson Imre: A francia—török szövetség működése Erdély különválasztására 1551 
után. Századok, 1909. 416—422. o. . . 

3 Bucholtz, Franz: Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten. Bd. VII. Wien, 1836. 
312—313. o.; Kárffy Ödön: Kassa város tüzérségi felszerelése. 1552. január 17. Történelmi Tar, 
1901. 121—127. o. 

4 Vö.: Spáczay Hedvig: Javaslatok a magyar területek elleni török támadások megszerve
zéséhez. HK. 1969. 4. sz. 701—702. O, 

5 Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Wien) (a továbbiakban: HHStA), Ungarn, 1552. Fase. 66. 
Serédy György Castaldóhoz. Kassa, 1552. augusztus 16. „Passa enim Budensis iurando fassus 
est, se velle isto autumno Cassoviae fructus vinearum percipere". ; Schesaeus, Christia
nus: Ruinae Pannonicae. Lib. III. Szeben, 1797. 147. o., 577—579. verssor.; Naszádos István: 
Tinódi rövid életrajza és énekeinek történeti háttere. Tinódi Emlékkönyv. Sárvár, 1956. 73. o. 

— 371 — 



Castaldo maga is tudta, milyen végzetes lehetne számára, ha Kassa eles
tével bent szorulna Erdélyben. Ezért arra kérte Ferdinánd királyt, hogy 
legalább Kassára legyen gondja, mert ha Eger elesik, Kassa ellen támad a 
török, s ekkor utánpótlási vonala végső veszélybe kerül, sőt Erdély is el
vész a király számára.6 Eger a Felvidék kapuja, Észak-Magyarország bás
tyája, amit ha elfoglal a Tiörök, egészen Lengyelországig szabad az útja, s a 
királyi Magyarország és Erdély véglegesen elszakad egymástól.7 Castaldo 
azért sürgette a Győrnél táborozó Szász Móric seregének akcióba lépését 
is, mert attól tartott, hogy Eger és Kassa elfoglalásával a török elvágja Er
délyt és az erdélyi zsoldossereg utánpótlását Észak-Magyarországon keresz
tül. De amíg Kassa áll, addig ezen az úton ő is kaphat segítséget.8 

Ezért írják a hadi biztosok Ferdinánd királynak: „Kár Szolnokért, mely 
nagy veszteség, de elviselhetőbb lesz, ha Eger megmenekül, amelynek meg
védésétől függ ennek az egész országrésznek a sorsaľ'.9 

Ezek után vessük fel „tárgyilagosan" a kérdést, hol a helye, mi a je
lentősége Egernek a magyar történelem s az emberi haladás nagy összefüg
géseiben. Eger hős védelme nem egyszerű fényes haditett. Eger védelmé
nek az ad páratlan jelentőséget, hogy Mohács óta — Kőszeg sikeres védel
me mellett — ez volt a törökön aratott első nagy győzelem, mely felkeltette 
a reménykedést, hogy még kiűzhetjük hazánkból a pusztító ellenséget. A 
magyar uralkodó osztály, éppen úgy mint maga a király, 1550 után nem 
igen bízott többé a hadi vállalatok sikerében, s lemondott a reményről, 
hogy egyhamar megtörheti a török hatalmát és visszaszerezheti az elvesz
tett területeket.10 „Ezzel, úgy látszott, mi a magyar névnek kevéssel előbb 
elveszített dicsőségét bátor és szerencsés tűréssel és kitartással visszaszerez
tük".11 

Eger szétzúzta a török legyőzhetetlenségéről vallott legendát. Falai alatt 
negyven esztendőre megállott a török előnyomulás. De nemcsak Eger várát 
védték meg Dobóék a túlerővel szemben, hanem a felső-magyarországi vá
rakat, városokat is, melyeket a török az egri kudarc után nem tudott meg
támadni. Ha a töröknek Eger gyors elfoglalása után még lett volna ideje a 
hadjárat tovább folytatására, akkor minden bizonnyal észak felé terjeszke
dik. Eger védői azonban megakadályozták, hogy a Habsburg királyság és 
Erdély érintkezését elvágja az ellenség.12 

Eger hős védelme lelket öntött a Tiszántúl népébe is; időt biztosított, 
hogy az Áldana szégyenteljes futása után veszélyeztetett gyulai vár védel
mét megszervezzék.13 A gyulaiak 1552 augusztusában attól tartottak, hogy 
a török Eger elfoglalása után tüstént ellenük fordul. „Ha az ellenség meg-

6 HHStA Ungarn, 1552. Fase. 67. Castaldo Ferdinándhoz. Szászsebesi tábor, 1552. szeptember 
13-

7 Illéssy János: Adatok a szolnoki vár építéséhez és első ostromához. HK. 1893. 666. o. Ma
gister Matthy (!) Nádasdy Tamáshoz. Szászsebesi tábor, 1552. szeptember 8. 

8 HHStA Ungarn, 1552. Fase. 67. Castaldo Ferdinándhoz. Szászsebesi tábor, 1552. szeptember 
23. ; Történelmi Tár (a továbbiakban — TT.), 1892. 481. o. 

9 HHStA Ungarn. 1552. Fase. 67. Serédy György, Werner György és Rakovszky György hadi 
biztosok Ferdinándhoz. Kassa, 1552. szeptember 7. „Inaestimabilem iacturam fecit S. Maies-
tas Vestra amissione Zolnok, sed ea tolerabilior érit servata Agria, in cuius defensione om
nium partium istarum defensio continetur . . . " 

10 Vö. : Acsády Ignác: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt 1526—64. Bu
dapest, 1888. 44. o. 

11 isívánffy Miklós : A magyarok történetéből. Budapest, 1962. 282. o. 
12 Vö.: Sinkovics István (szerk.) : Magyar történeti szöveggyűjtemény II/l. 1526—1790. Bu

dapest, 1968. 82. O. 
13 Karácsonyi János: Békés vármegye története. I. 1869. 129. o. 

— 372 — 



érkezik — írják — és minket ilyen rendetlenül talál, kétségkívül egytől-
egyig elveszünk".14 A megmenekült Eger mellett a másfél évtizeden át igen 
fontos szerephez jutó gyulai vár a Körös és a Maros közötti területen egyik 
legfőbb akadálya volt a török további előnyomulásának.15 

A végvári harcok egyik eseménye sem — még Eger sem — tekinthető 
fordulópontnak, hanem csak az egész végvári küzdelem egyik kiemelkedő 
eseményének, az egész felőrlő harc egyik fontos részének. Eger sikeres vé
delme folytán a török terjeszkedése csak helyi viszonylatban torpant meg 
egy időre, de országos viszonylatban, más irányban, folyt ez a terjeszkedés 
tovább. Mégis, az egrieknek kiemelkedő részük van abban; hogy több év
tizedes küzdelem a törököt végül is megállásra kényszerítette.16 

Marosi Endre szerint a hosszadalmas egri ostrom végső eredményét a 
rendelkezésre álló — az őszi esőzésekig hátralevő — idő dönthette el (499. 
o.). Ez így is van, de a török sereg elvonulásának okai sorában ezen kívül 
még meg kell említenünk az egri várőrség „bátor szívű" helytállása mel
lett azt is, hogy az ostromló török sereg — mire Eger alá ért — meggyen
gült, kimerült; hiányt szenvedett élelmiszerekben, puskaporban és járvá
nyok pusztították. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Eger győ
zelmében része volt mindazoknak a váraknak, amelyek hosszabb-rövidebb 
időre lekötötték az ellenség erejét, amely így csak szeptember 10-e körül 
foghatott az ostromhoz.17 

Marosi Endre kételkedik abban, hogy a több ezer kilométerre folytatódó 
perzsa hadjárat bármilyen befolyást gyakorolt volna az egri török hadve
zetés elhatározására. Szerinte „nem kereshetünk okozati összefüggést a 
perzsa helyzet és az egri harctevékenység között". (450. o.). Arra egyáltalán 
nem is gondoltunk, hogy az Egerből hazamenetelő török had valamit is te
hetett volna 1552 végén a perzsa fronton (már csak a nagy távolság miatt 
sem). Mi csupán arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a szultán az Ahmed 
pasa alatt katonáskodó török sereget a perzsáktól elszenvedett vereség kö
vetkeztében vonta ki oly hirtelen Magyarországról.18 így a téli szállásra 
vonult török sereg Ahmed vezetésével 1553 tavaszán nem kezdhette újra 
a háborút Magyarországon. 

Közismert, hogy Tahmaszp perzsa sah ismételten lekötötte Szulejmán ha
dait, és ezáltal nyugati háborúi megszakítására kényszerítette. Ennek foly
tán a perzsák harcai kihatottak Magyarország sorsára és az 1552. évi vég
vári küzdelmekre is. A közel 60 éves Szulejmán szultán azért nem vehette 
át személyesen a Magyarország ellen indítandó sereg vezényletét, mert 
egyrészt Keletről a perzsiai ügyek kötötték le, másrészt mert félnie kel
lett fia, Musztafa lázadásától. De Ahmed pasa seregének számarányában 
és minőségi összetételében is erősen kiütközött, hogy a szultán katonai 
ereje 1552 nyarán — a perzsa háború miatt — egyidejűleg több különböző 
helyen volt lekötve.19 

14 Scherer Ferenc: Gyula város története. I. Gyula, 1938. 126. o.; Veress Endre: Gyula vá
ros oklevéltára (1313—1800). Budapest, 1938. 195. o. Vas László tiszttartó és társai Castaldóhoz. 
Gyula, 1552. október 18. 

15 Parádi Nándor: A gyulai vár ásatásának építéstörténeti eredményei, é. n. 19. o. 
16 Soós Imre—Szántó Imre: Eger vár védelme 1552-ben. Budapest, 1952. 94—95. o. 
17 Szántó Imre: A török sereg elvonulása Eger alól 1552-ben. HK. 1968. 2. sz. 261—281. o. 
18 Szántó Imre: Eger vár védelme 1552-ben. Eger, 1971. 172. o. 
19 HHStA Ungarn, 1552 Fase. 65. Ex Brassovia. Keltezés nélkül. Fassio Michaelis ex Te-

witsch. 
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Mialatt a török seregek 1552-ben Magyarországon hadakoztak, Tahmaszp 
perzsa sah csapatai a Van-tó vidékét ismét feldúlták.20 Iszmail Mirza, a per
zsa sah fia, harcosaival Erzerum ellen fordult, Iszkender pasát becsalogat
ta a hátországba és súlyos vereséget mért rá.21 Jogosan feltételezhetjük te
hát, hogy a több ezer kilométerre folytatódó perzsa hadjárat igenis befo
lyást gyakorolt a magyarországi török hadvezetés további elhatározására.22 

Ezt támasztja alá a kortársak vélekedése is. Paksy János komáromi kapi
tány 1552. október 4-én még olyan értesülést szerzett, hogy a török szul
tán parancsára Ahmed pasa a küszöbön álló télen Temesvárott, a beglerbég 
pedig Budán táborozik, hogy a jövő tavasszal újrakezdjék a háborút.23 

1552 szeptember végén vagy október elején azonban Ahmed pasa meg
kapta a szultán parancsát a mielőbbi hazatérésre. Zrínyi Miklós október 
6-án egy török fogoly vallomása alapján arról adott hírt a királynak, hogy 
„a perzsák nagyon kellemetlenkednek a szultánnak. A Perzsia ellen már 
elküldött hadinép támogatására kénytelen lesz Ahmed pasát visszahívni, 
amelyre a parancsot már ki is adta".24 Castaldo október 30-án Ferdinánd 
királyhoz intézett levele — Sándor moldvai vajda követére hivatkozva — 
arról értesít bennünket, hogy a szultán azért hivatta vissza az Ahmed pasa 
alatt Magyarországon katonáskodó egész seregét, mert „a perzsák a török 
seregeket a határon megverték, elfoglalt birtokaikat visszavették, sőt több 
várat is visszafoglaltak. Ezért Rusztán pasa a legnagyobb sietséggel és 
mindazokkal a csapatokkal, amelyeket sebtében össze tudott szedni, a per
zsa határ felé vonult".25 

Az egri diadal méltányos értékelése mellett is arra a megállapításra jut
hatunk, hogy 1552-ben — Marosi Endre nézetével ellentétben — nem Eger, 
hanem Temesvár ostroma volt ,,a török sereg legnagyobb vállalkozása". 
(448. o.). Ha összehasonlítást teszünk Eger és Temesvár ostroma között, ak
kor kitűnik, hogy a török erejéből Eger ellen mindössze három roham in
tézésére futotta. Temesvárnál sokkal több rendkívül nagy és véres táma
dást kellett Losoncziéknak felfogniuk. Mire az egyesült török seregek Te
mesvár alól, illetve a véres palásti csatamezőről Eger alá érkeztek, elcsi-
gázódtak és éhségtől, járványoktól sújtva eléggé kimerültek.26 

Marosi Endre grafikus ábrázolása szerint (458. o.) még nagyobb erődíté
seink elvárható ellenállásának idejét sem becsülhetjük 10—30 napnál több
re a török főerők ellen, mert „a török főerők ostrommódszerei és lehetősé
gei döntő fölényt jelentettek a magyar várvédelem lehetőségeivel szem-

20 Káldy-Nagy Gyula: Szule jmán. Budapes t , 1974. 155. o, 
21 Hammer, Joseph: Geschichte des osmanischen Reiches. III. Pest, 1828. 312—313. o. 
22 Oláh Miklós levelezése. Budapest , 1875. 482. o. Nicolai Ólai ad Arch iep iscopum Lunden-

sem Ora to rem Caesar is . „Dum hostis eos urge t ex Pers ia , l ibenter quae run t in Eu ropa pa -
cem . . .". 

23 Országos Levél tár (a tovább iakban — OL), Missil. P a k s y J á n o s k o m á r o m i kap i t ány Na-
dasdy Tamáshoz . K o m á r o m , 1552. ok tóber 4.; Hadim Ali buda i pasa még 1553 február jában 
is azzal fenyegetőzött , h o g y a tö rök szul tán a tavasz fo lyamán 60 000 főnyi gyalogságot kü ld 
Eger e lpusz t í tására és Erdély m e g h ó d í t á s á r a : HHStA Ungarn , 1553. Fase . 69. Pallavicini 
Sforza Ferd inándhoz . Győr , 1553. febr. 21. és 24. ; HHStA U 1553. Fase . 70. Győr, 1553. márc . 3. 

24 Id. Sugár István: Az egri vár és v iadala . Budapes t , 1971. 108. o. 
25 HHStA Ungarn , 1552. Fase . 67. Castaldo Ferd inándhoz . Szászsebesi tábor , 1552. október 

30.; TT 1892. 490. o . ; HHStA Ungarn , 1552. Fase . 67. F e r d i n á n d a szászok univers i tásához . 
Ebersdorf , 1552. október 28.; Göetz, Helmut: Nunt ia tu r des Girolamo Mar t inengo 1550—1554. 
Nun t i a tu rbe r i ch te aus Deutschland . Bd. XVI. Tübingen, 1965. 208. o. Mart inengo Innocenzo del 
Monte kardinál ishoz. Bécs, 1552. n o v e m b e r 5. „ . . . che Agmet , r ivocato dal suo s ignore 
(Szulejmán — Sz. I.) per le molest ie del Sophy (Tahmaszp — Sz. I . ) " 

28 Vö. : Sende Lajos: Szigetvár o s t roma 1556-ban. Szigetvári Emlékkönyv , Budapes t , 1966. 
84. o. 

— 374 — 



ben". Mégis hiba volna lebecsülni a várak szerepét a kor stratégiájában. 
A kor hadművészeti színvonala következtében a várak többszörös erejű 
támadást is fel tudtak fogni, illetve tartóztatni. Egyrészt azért, mert a vé
delem eszközei sokkal erősebbek voltak, mint a támadásé. A várban gyor
sabban lehetett mozgatni az ágyukat, a falak meglehetős biztonságot nyúj
tottak a kézi lőfegyverek ellen, a palánk-módszerrel készült falak pedig fel
fogták az ágyúgolyót. így mindenképpen az ostromló — nyílt terepen ta
nyázó — ellenség volt hátrányban. Másrészt azért, mert a támadó az ostro
mot az akkori utánpótlási és egészségügyi viszonyok miatt a két-három 
nyári hónapnál tovább nem tudta folytatni. A XVI—XVII. században a 
szűkös anyagi és pénzügyi ellátás, az értékes, jól képzett katonaanyag kí
mélése megakadályozta a nagyobb, nyílt ütközetek létrejöttét s továbbra 
is a várak fontosságát állította előtérbe.27 

Kétségtelen, hogy a török hódoltság további terjeszkedésének gátjait ép
pen a várak és palánkok képezték.28 A bécsi udvari haditanács 1577-ben 
világosan a király elé tárta, hogy ,,a várrendszer az egyetlen eszköz, mely 
által Felséged az ellenség erejét és előny omulását feltartóztani képes, és 
amely mögött országai és népei biztonságban lehetnek".29 Az ostromlott vá
rak erőfeszítése — még ha el is estek — nem volt hiábavaló, mert más vá
rakat és területeket mentettek meg.30 

Ha Marosi Endre — egyébként figyelemre méltó — tanulmányában nem 
egyes várak ostromát, hanem az egész — mélységében tagolt — végvári 
rendszer együttes funkcionálását tette volna vizsgálódása tárgyává, akkor 
— úgy gondolom — nem „az egyes várakért harcoló őrségek reménytelen 
hősiességét", hanem e harcok eredményességét és felemelő, haladó öröksé
gét húzhatta volna alá. A végvári harcokban Magyarország és a szomszé
dos országok népeinek sikeres és eredményes önvédelmi harcát látjuk. A 
török hatalom végül is a magyarországi végvárak falai alatt torpant meg. 

27 Salamon Ferenc: Az első Zr ínyiek. Pes t , 1865. 564—566. o . ; Perjés Géza: Zr ínyi Miklós, a 
h a d t u d o m á n y i í ró . Zr ínyi Miklós : H a d t u d o m á n y i m u n k á i . Budapes t , 1957. 53—56. o.; 
Horváth Miklós: Szigetvár véde lmének n é h á n y k a t o n a i ké rdése . HK. 1966. 4. sz. 845. o. 

28 Oláh Miklós levelezése. Budapes t , 1875. 256. o. Ad J o a n n e m Praepos i t um. 1532. ok tóber 12.; 
Hofkammera rch iv (Wien), Hoffinanz Ungarn , Fase . H . 1564. j un . Fol. 146. Relat io Commissa -
r io rum super a rce Z a t h m a r . ; Uo . : Fasc . H. 1564. j un . Fol . 145. Relat io Commissa r io rum su 
per arcé Gyula . 

29 Hadi tanács az épí tkezésekről . HK. VII. 662. o. Id. Szegő Pál: Végvára ink szervezete a 
tö rök bete lepedésétől a t izenötéves h á b o r ú kezdetéig (1541—1593). Budapes t , 1911. 52. o. ; Hof-
k a m m e r a r c h h i v (Wien), Hoffinanz Ungarn , Fasc . 29. 1575. j an . Fol. 93. A szepesi k a m a r a a 
Királyhoz. Kassa , 1574. augusz tus 9. „ . . . ad conf in iorum aedificationes, s ine q u a n e q u e con-
finia ipsa ab hos t ium conat ibus t u t a esse possunt , neque tot ius regni ac provinciáé hu iu s 
salus jconstare p o t e r i t . . . " 

30 TT 1878. 553. o. F rá t e r György Ferd inándhoz . 1543. má jus 8. „ . . . in eo rum locorum ex-
pugna t ione m a g n a m p a r t e m aestat is a b s u m a t . . ." (ti. a tö rök — Sz. I.) ; A n a g y o b b seregek
kel k ivonuló t ö r ö k csak azt m o n d h a t t a tényleg a m a g á é n a k , ami t elfoglalt v á r a k k a l szerzet t 
meg. 
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SZEMLE 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETE I—II 

(Vojennoje Izdatyelsztvo Minyisztersztva Obor oni SZSZSZR, 
Moszkva, 1974—1975.) 

Az utóbbi években a Szovjetunióban 
egymás után jelennek meg a második 
világháború történetét minden eddigi
nél részletesebben és komplex módon 
tárgyaló sorozat kötetei. A szovjet tör
ténettudomány e mondhatni legnagyobb 
szabású vállalkozása a Honvédelmi Mi
nisztérium Hadtörténeti Intézete, az 
SZKP KB Marxizmus—Leninizmus In
tézete, a Tudományos Akadémia Egye
temes Történeti Intézete és Szovjetunió 
Története Intézete több éves együtt
működésének kiemelkedő jelentőségű 
eredménye. A sorozat munkálatait, a 
kötetek szerzői kollektíváit A. A. 
Grecsko marsall honvédelmi miniszter 
elnökletével egy főszerkesztő bizottság 
irányította, melynek tagjai jeles kato
nai személyiségek és a szovjet történet
tudomány reprezentánsai. A szerzők 
munkájához több konzultáns nyújtott 
segítséget. 

Felmerülhet a kérdés: mi tette szük
ségessé, hogy az 1960-as években ki
adott hatkötetes „Nagy Honvédő Há
ború története" után ilyen nagy appa
rátussal és részletességgel ismét fel
dolgozzák a témát? Az olvasókban vál
tozatlanul élő érdeklődés mind telje
sebb mérvű kielégítésére irányuló tö
rekvés mellett mindenekelőtt az a kö
rülmény, hogy a burzsoá történetírás 
az idő múltával mind szemérmetleneb
bül hamisítja meg e nagy világégés 
történetét. A hamisítások és ferdítések 
főleg a háborúhoz vezető út, a kiváltó 

okok s bennük az imperialista hatal
mak politikájának szerepe, valamint a 
Szovjetuniónak a fasizmus erői fölött 
aratott győzelemben való részesedése 
kérdésére összpontosulnak. Az utóbbi 
években feltárt új adatok tömege, a 
számos részproblémát önállóan feldol
gozó monográfiák s a nagyszámú me
moár megjelenése ugyanakkor lehetővé 
teszi a történeti valóság bonyolultságá
nak, az összefüggések láncolatának ala
posabb, elmélyültebb ábrázolását, gon
dosabb elemzését, az igazság még sok
oldalúbb bizonyítását és a hamisítások 
cáfolatát. 

Ez az oka annak, hogy a sorozat első 
két kötete az előtörténettel, a háború 
előkészítésének időszakával foglalkozik, 
minden eddiginél nagyobb teret szen
telve a háborúhoz vezető út bemutatá
sának. Az első kötet a Versailles— 
washingtoni imperialista békerendszer 
létrejöttétől Olaszország Etiópia elleni 
agressziójának bekövetkeztéig vizsgálja 
a világban végbement folyamatokat. A 
kötet szerzői a legújabbkori egyetemes 
történet kiváló művelői: G. Klevcov 
Je. F. Nyikityin, Ju. A. Poljakov, . V. 
P. Szeregyin, K. K. Sirinija. Főszerkesz
tő G. A. Gyeborin, a neves hadtörté
nész, helyettese O. F. Szuvenyirov. 

A kötet két részből áll. Az első rész
ben a szerzők öt fejezetre tagolva be
mutatják az első világháborút lezáró 
békerendszer alapvető ellentmondásait, 
a győztes hatalmak és a legyőzött or-
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szagok törekvéseit. Elemző áttekintést 
adnak a német militarizmus újjászüle
téséről, s abban a nyugati demokrá
ciák szerepéről. Feltárják a fasizmus 
keletkezésének folyamatát Európában 
és jellemzik sajátosságait az egyes or
szágokban. Részletesen ábrázolják a ka
pitalista nagyhatalmak „be nem avat-
kozási politikáját", mozgatórugóival és 
következményeivel együttesen; nyomon 
követve az európai és távol-keleti há
borús tűzfészkek kialakulását. A szer
zők vizsgálódása kiterjed a kapitalista 
világ 1919—1935 közötti társadalmi és 
gazdasági viszonyaira, politikájára egy
aránt. Ennélfogva a kötet két vonat
kozásban is figyelemre méltó teljesít
ményt nyújt. Egyrészt átfogó jelle
gével, komplexitásával nyújt gazdagon 
árnyalt képet azokról az országokról, 
amelyek szerepet játszottak a két vi
lágháború közti világesemények alaku
lásában. Másrészt részletességével és 
alaposságával tűnik ki, mert a tárgyalt 
államok valamennyiének szinte teljes 
belső életéről és külkapcsolatai alaku
lásáról, ezek összefüggéseiről és kölcsö
nös hatásáról ad bőségesen dokumentált 
és meggyőzően elemzett, értékelő fel
dolgozást. 

A kötet második része a Szovjetunió 
és az emberiség haladó erőinek harcát 
tárgyalja a béke fenntartásáért, a kol
lektív biztonság megteremtéséért és a 
második világháború megakadályozá
sáért. A szerzők különös gondot fordí
tanak a Szovjetunió két világháború 
közti fejlődésének bemutatására. Három 
fejezetben ismertetik, milyen gigászi 
munkát végzett a szovjethatalom a 
szocializmus anyagi-technikai bázisának 
megteremtése, a szovjet nép szociális, 
politikai és ideológiai felkészítése, va
lamint a szovjet állam honvédelmi ké
pességének magas színvonalra emelése 
érdekében, s külpolitikai tevékenysé
ge hogyan irányult a béke fenntartásá
ra és megőrzésére. Jól érzékeltetik azt 
a folyamatot, melynek során a gazda
sági építőmunkában elért eredmények
kel párhuzamosan kialakult a soknem
zetiségű szovjet állam erkölcsi-politikai 
egysége, a szocialista hazahoz fűződő 

új viszony, amely a későbbiekben a fa
sizmus fölötti győzelem egyik fő for
rása lett. Mint új típusú hadsereget 
mutatják be a szovjet állam fegyveres 
erőit; adatokkal gazdagon dokumen
tálják az egyes fegyvernemeknél vég
rehajtott technikai rekonstrukció ered
ményeit; konkrét képet adnak a had
sereg erejéről, felkészültségének mér
tékéről. Részletesen elemzik a Szovjet
unió külpolitikáját, a béke fenntartása 
érdekében tett erőfeszítéseit, s ezek 
fogadtatását az érintett országok kor
mányai részéről. Külön fejezetben fog
lalkoznak a nemzetközi békemozgalom 
kialakulásával, a világ különböző pont
jain létrejött háborúellenes, humani
tárius szervezetek kezdeti tevékenysé
gével, első akcióival, azok eredményé
vel és hatásával. 

A második kötet, három részre ta
golva, 10 fejezetben — 1935-től a né
met—lengyel háború előestéjéig — kö
veti nyomon a világban végbement fo
lyamatokat, és mutatja be a világhá
borúba torkolló út újabb állomásait. 
Az első rész a fasiszta államok nyílt 
fegyveres agresszióinak kezdetétől a 
müncheni egyezmény megkötéséig, il
letve az angol- és francia—szovjet tár
gyalások kudarcának bekövetkeztéig 
tárgyalja az imperialista hatalmak po
litikai, diplomáciai tevékenységét, va-
valamint a megtámadott népek harcát 
függetlenségük, forradalmi vívmányaik 
védelmében. Számos új adat a korábbi
nál erőteljesebben világítja meg, ho
gyan engedtek mind nagyobb teret a 
nyugati demokráciák a fasiszta Olasz
ország, Németország és Japán területi 
hódításokra irányuló törekvéseinek. 
Gazdagon dokumentált alfejezetek fog
lalkoznak Etiópiának az olasz gyarma
tosítókkal szembeni ellenállásával, a 
Spanyol Köztársaság nemzeti forradal
mi háborújával, és a kínai nép harcá
val a japán hódítók ellen. Ezekben az 
alfejezetekben részletes adatok ' alapján 
pontos képet kap az olvasó annak az 
erkölcsi, politikai, anyagi és katonai 
segítségnek a mértékéről is, melyben 
a Szovjetunió részesítette az agresszió 
és intervenció áldozatául esett népek 
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szabadságküzdelmét. Különösen érde
kes annak a részleteiben eddig kevéssé 
ismert támogatásnak a tárgyalása, me
lyet a Komintern nyújtott a kínai kom
munista pártnak, illetve melyet a kínai 
nép kapott a Szovjetuniótól a japán 
agresszió elleni harcához. Figyelem
reméltó új tények és szempontok gaz
dagítják a müncheni egyezmény előz
ményeivel, körülményeivel, létrejötté
vel, és a Szovjetuniónak Csehszlovákia 
megvédésére irányuló törekvéseivel fog
lalkozó fejezetet is. Ezek az újabb té
nyek a burzsoá történelemhamisítókkal 
szemben még meggyőzőbben dokumen
tálják, hogy a müncheni alku nem 
egyik vagy másik politikus tévedésé
nek, melléfogásának tudható be, hanem 
egy teljesen tudatosan és tervszerűen 
folytatott politikának szükségszerű kö
vetkezménye volt, melyet az imperialis
ta béke minden áron való megőrzésére 
irányuló törekvés, és a fasiszta agresz-
szió Szovjetunió felé terelésének szán
déka vezérelt. Ez utóbbi megállapítás 
kap hangsúlyt az angol—francia— 
szovjet tárgyalások menetének részletes 
ismertetésében is. 

A kötet második része a háború ve
szélyének elhárítását célzó erőfeszíté
sekről ad részletes képet. Bemutatva a 
Szovjetunió mindenre kiterjedő feliké
szülését az imperialista agresszió mél
tó fogadására, a szerzők a többi kö
zött eddig ismeretlen adatok alapján 
tárgyalják az imperialista hírszerző 
szervek szovjetellenes tevékenységét, s 
annak leleplezését, meghiúsítását. Reá
lisan ábrázolják a szovjet gazdaság, a 
szocialista honvédelem anyagi-technikai 
alapjának állapotát, elemzik a hadmű
vészeti elveket és a fegyveres erők 
megszilárdítása érdekében végzett 
munkát. Külön fejezetben foglalkoz
nak a világ haladó erőinek fasizmus-
és háborúellenes küzdelmével. Meggyő
ző adatok sokaságával bizonyítják, hogy 
ebben a küzdelemben mindenütt a 
kommunista pártok mutattak követen
dő példát. Jól érzékeltetik a békemoz
galom méreteit, a háborúellenes harc 
formáit és módszereit, s rámutatnak a 

hatékonyságát gátló körülményekre, té
nyezőkre is. 

A kötet harmadik része a két tőkés 
csoportosulás országainak belső hely
zetét, katonai doktrínáit, haderőinek 
állapotát, hadászati elgondolásait és 
terveit ismerteti. A szerzők behatóan 
elemzik azt a folyamatot, melyben ki-
békíthetetlenné váltak a kapitalista 
hatalmak egymás közti ellentétei. 
Plasztikusan ábrázolják az érintett or
szágok defetista erőinek tevékenységét, 
amely akcióképtelenné tette ezeket az 
országokat az érlelődő háborús ve
széllyel szemben. Különösen tanulsá
gos ebben az összefüggésben a kato
nai erőviszonyok ábrázolása, amelyből 
világosan kiderül, hogy a nyugati de
mokráciák elegendő erővel rendelkez
tek a fasiszta agresszorok megfékezésé
re. 

A második világháború történetét 
tárgyaló sorozat első és második kö
tetének mondanivalója teljesen egyér
telműen bizonyítja, hogy a burzsoá 
történetírás állításaival ellentétben a 
kapitalista világ háborúba sodródásá
nak folyamata nem ösztönszerűen ment 
végbe. Ezt a folyamatot tudatosan szer
vezték és irányították a német, olasz és 
japán uralkodó körök, imperialista ver
senytársaik tevékeny részvételével. A 
háború keletkezésének egyetlen oka a 
nemzetközi imperializmus. A második 
világháború a tőkés rendszeren be
lül érett meg, a rendszer lényegéből 
fakadó kibékíthetetlen ellentmondások 
egyenes következményeként. Ezek az el
lentmondások vezettek a két tőkés cso
port kialakulásához, melyek egyike 
hasztalan próbálkozott azzal, hogy az 
ellentmondásokat a Szovjetunió rovásá
ra oldja meg. Természetesen a két cso
portosulást nem egyformán terheli a 
felelősség a háború kirobbantásáért. A 
legfőbb felelősség a fasiszta hatalmak
ra hárul, melyek vezetői kezdettől há
borúra készültek, fegyveres erővel kí
vánták világuralmi terveiket valóra 
váltani. De osztozniuk kell a felelősség
ben a nyugati demokratikus hatalmak
nak is, amelyek az imperialista béke 
megőrzésének reményében az agresz-
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szórok „megbékéltetésére" törekedtek, s 
a „be nem avatkozás" elvét követve 
ténylegesen elősegítették a Spanyol 
Köztársaság megfojtását, eltűrték a 
semleges Ausztria bekebelezését, meg
engedték Csehszlovákia önállóságának 
és függetlenségének megszüntetését. 

A háborúhoz vezető út vizsgálata azt 
is bebizonyítja, hogy a nyugati demok
ratikus államok tétlensége — vagy te
hetetlensége — az agresszorok tevé
kenységével szemben nem katonai és 
gazdasági erőik elégtelenségével magya
rázható, amelyre a burzsoá politikusok, 
katonai vezetők és történészek is oly 
gyakran hivatkoznak. Az adatokból vi
lágosan kiderül, hogy a demokratikus 
hatalmak egyesített lehetőségei, ame
lyek megakadályozhatták volna a há
borút, lényegesen felülmúlták az ag
resszor országok erőit. A tétlenség és 
tehetetlenség magyarázata az angol és 
francia uralkodó körök rideg osztály
önzésében és elvakult szovjetellenes
ségében, a szovjetellenes imperialista 
egységfront létrehozására irányuló tö
rekvésében található meg. Az ettől ve
zérelt politika önmagukra is káros 
volt, s mérhetetlen szenvedésnek tette 
ki országaikat. A fasizmus képében je
lentkező halálos veszélynek teljes félel
metességében kellett feltárulnia ahhoz, 
hogy ezen országok vezetői megértsék 
a Szovjetunióval való összefogás törté
nelmi szükségszerűségét. 

A Szovjetunió kezdettől következe
tesen fellépett az agresszorok megfé
kezése érdekében, küzdött a kollektív 
biztonság politikájának megvalósulá
sáért, kész volt segíteni a fenyegetett 
országokat, támogatta az agresszió és 
intervenció sújtotta népek igazságos 
harcát, de az imperialista hatalmaik bű
nös politikája miatt egyedül nem tudta 
megakadályozni a háború kirobbantá-
sát. Ezért erejét arra kellett koncent
rálnia, hogy megakadályozza az impe
rialista egységfront kialakítását. A 
konkrét történelmi feltételek és a nem

zetközi politikai küzdőtéren kialakult 
erőviszonyok mellett a békemozgalom 
lehetőségei sem terjedtek odáig, hogy 
lefogják a háborús gyújtogatok kezét. 
A béke erői igen hatalmasak voltak, és 
a Komintern történelmi jelentőségű 
VII. kongresszusának útmutatásai he
lyes programot, jó harci módszereket 
jelöltek meg a háború veszélyének el
hárításáért küzdők tábora számára. De 
a mozgalom hatékonyságát korlátozta a 
jobboldali szociáldemokrata vezetők
nek a nemzetközi munkásmozgalmat 
megosztó politikája és a burzsoá kor
mányok rövidlátása. A háborúellenes 
mozgalom még ilyen körülmények kö
zött is fékező erőt képviselt és tevé
kenysége nagyban hozzájárult, hogy 
kedvezővé váltak a feltételek a fa
siszta támadók ellen harcolni kész né
peknek a Szovjetunióval való össze
fogására. 

A két kötet mondanivalójának e rö
vid összefoglalása is bizonyítja, hogy 
a második világháború történetéről 
olyan sorozat készül el a Szovjetunió
ban, amely hűen tükrözi a legújabb 
kutatási eredményeket s jól betölti sze
repét a két világrendszer közötti ideo
lógiai harcban. Hatalmas forrásbázis, új 
adatok tömege, sokoldalú bizonyítás, 
gondos elemzések, új megközelítések, 
meggyőző okfejtések és magas tudo
mányos színvonal jellemzi a sorozat 
köteteit. Ezek teszik alkalmassá arra, 
hogy időt állóan kielégítse a téma iránt 
behatóbban érdeklődő olvasók, de a 
kutatók igényeit is. 

A Zrínyi Katonai Kiadó örvendetes 
gyorsasággal reagált a sorozat elké
szülésére. Már az idén elkezdi a soro
zat megjelentetését. 1976-ban az I. és 
II. kötet hagyja el a nyomdát. Ezt kö
vetően évente 2—3 kötet fog megjelen
ni, így 1980-ban a 12 kötetes sorozat 
a magyar olvasók rendelkezésére áll. 

Tóth Sándor 

s 



TUHACSEVSZKIJ VÁLOGATOTT MÜVEI 

(Zrínyi Katonai Kiadó, 

A Zrínyi Katonai Kiadó jóvoltából 
az elmúlt évek során megismerkedhet
tünk a szovjet hadsereg kiemelkedő 
hadvezéreinek emlékirataival. A szov
jet hadsereg megszületésére és fejlő
désére emlékezve mindegyikük nagy 
tisztelettel ír M. N. Tuhacsevszkijről. 
Méltatják kimagasló szerepét a mar
xizmus—leninizmus elméletének a had
ügyre történő alkalmazásában. Ügy 
emlékeznek rá, mint akinek elévülhe
tetlen érdemei vannak a szovjet had
tudomány kidolgozásában és a kor
szerű követelményeknek megfelelő 
szovjet hadsereg megszervezésében. A 
kiváló kommunista katonai teoretikust, 
hadvezért és hadseregszervezőt tisztelik 
benne. A hadvezérek visszaemlékezései 
és a szovjet hadtudomány történeté
nek alaposabb megismerése időszerű
vé tette, hogy a magyar olvasók is 
közvetlenül ismerkedjenek meg Tuha-
csevszkij munkásságával, válogatott 
írásaival. 

A Zrínyi Katonai Kiadó fontos igényt 
elégített ki, amikor Dalos György ki
váló fordításában, dr. Kovács József 
ezredes ellenőrző egyeztetésével, Sztana 
Béla szerkesztésében, szép kivitelezés
ben közreadta Tuhacsevszkij válogatott 
műveit. A Kiadó a könyvet az eredeti, 
orosz nyelvű, kétkötetes mű alapján 
állította össze. 

Az ismertetés megírását jelentősen 
megkönnyíti az a magas színvonalú és 
önálló tanulmánynak beillő bevezető, 
amelyet a szovjet kiadás elé Sz. Birju-
zov marsall írt. Áttekintést ad Tuha
csevszkij életéről, tevékenységének fő 
szakaszairól, és behatóan elemzi elmé
leti örökségét. 

Tuhacsevszkij beosztásai a Vörös 
Hadseregben mind olyanok voltak, 
amelyekben a hadsereg építésének és 
vezetésének alapvető tennivalóival fog
lalkozhatott: a Vörös Hadsereg káde
reinek nevelése és felkészítése, a had
sereg fegyverzetének, technikájának 
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folyamatos fejlesztése és a korszerű 
harcászati, hadműveleti eljárások ki
dolgozása. A kötetben közölt írások e 
kérdések sokoldalú elemzését tartal
mazzák. Tükrözik azt a magas színvo
nalú elméleti felkészültséget, igényessé
get, kiváló szervezőkészséget, széles ho
rizontú katonai és politikai látókört, 
amely Tuhacsevszkij egész munkássá
gán végighúzódott. A könyvet olvasva 
képet kaphatunk a 20-as és 30-as évek 
szovjet katonai gondolkodásáról. Bete
kintést nyerünk abba a folyamatba, 
amelynek során kibontakozott a szov
jet hadtudomány. 

Hadtörténészek számára különösen 
figyelemreméltó az „Előszó H. Delb
rück: A hadművészet története a poli
tikai történelem kereteiben című köny
véhez'' című tanulmány. Magas szín
vonalú marxista—leninista felkészült
ségének egyik bizonyítéka ez az írás. 
Kitűnik belőle, hogy Tuhacsevszkij a 
hadtörténelem, a hadművészet törté
nete művelésének, ismeretének és fej
lődése marxista—leninista megítélésé
nek megkülönböztetett fontosságot tu
lajdonított. Az írás meggyőzően bizo
nyítja, hogy csak a dialektikus és tör
ténelmi materializmus elmélete alap
ján lehet a hadtörténelem és hadmű
vészet fejlődését megérteni és abból 
helyes tanulságokat levonni. 

Tuhacsevszkij hadtudományi mun
kásságának jelentős eleme a polgárhá
ború katonai tapasztalatainak feldolgo
zása. „Nemzeti és osztálystratégia" cí
mű munkájában a polgárháború osz
tályjellegének és sajátosságainak beható 
elemzéséből kiindulva az elsők között 
tett maradandó értékű kísérletet a pol
gárháború tapasztalatainak hadtudo
mányi értékelésére. Ugyancsak a pol
gárháború tudományos igényű feldol
gozása volt „A Visztulái hadjárat" cí
mű előadássorozat is, amelyben az 
1920. évi lengyelországi hadműveletek 



általános hadászati áttekintését és fő 
tanulságait elemzi. 

A hadműveletek során tapasztalt ne
hézségek, kudarcok fő okát abban látta, 
hogy nem foglalkoztak „elég komolyan 
a csapatvezetésre való felkészülés kér
déseivel". 

Tuhacsevszkij elméleti és gyakorla
ti munkásságának középpontjában az 
esetleges új világháború jellege és a 
modern hadviselés kérdései állottak. A 
kötetbe felvett írások és előadások 
meggyőzően tanúskodnak arról a tö
rekvésről, amelynek a lényege az volt, 
hogy a polgárháborút sikeresen meg
vívott Vörös Hadsereget technikai, 
szervezeti és kiképzési tekintetben egy
aránt a legkorszerűbb hadsereggé te
gyék. A szovjet hadvezetés kimagasló 
személyiségei, köztük Tuhacsevszkij, 
világosan látták azokat a fenyegető 
nemzetközi körülményeket, amelyekben 
az egyetlen szocialista állam, a Szov
jetunió élt és létezett. 

Tuhacsevszkij írásaiból kitűnik, hogy 
azért volt fontos számára a múlt had
történetének, a hadművészet fejlődé
sének tanulmányozása, a nemzetközi 
osztályharc tendenciáinak elemzése, 
hogy a lehető legpontosabban felvázol
hassa, milyen háborúra kell felkészül
nie a szovjet államnak. 

„A korszerű hadászat kérdései" cí
mű 1926-ban született írásának közép
pontjában az a kérdés áll, hogy „mi
lyen körülmények között zajlik majd 
a jövő háborúja, amelyre kétségkívül 
sor kerül — a szovjet hatalom békés 
politikája és védekezése ellenére i s . . . 
. . . azt szeretnénk tudni, a háború mi
lyen formáira számíthatunk, milyen 
háborúban kell részt vennünk, mire 
kell közvetlenül és konkrétan felké
szülnünk". A későbbi események is
meretében mondhatjuk, hogy szinte 
látnoki erővel vázolta fel a bekövet
kezett szovjetellenes háború jellemzőit. 
Arra figyelmeztet: „Hosszan tartó há
borúra kell készülnünk. . . a Szovjet
unió és a kapitalista környezet közötti 
harc hosszan tartó, makacs és kegyet
len lesz. Általában véve olyan helyzet 
alakul ki, amelyben nagy és súlyos 

háborúra számíthatunk, arra, hogy a 
legkorszerűbb technikával felfegyver
zett sokmilliós hadseregekkel talál
kozunk. 

Azt hiszem, hogy a kapitalizmus ab
szolút gazdasági előnye ellenére elég 
okunk van annak feltételezésére, hogy 
ebben a háborúban nem vernek meg 
bennünket, hanem győztesként kerü
lünk ki abból." Erőteljesen húzza alá 
annak a fontosságát, hogy a sikeres 
hadviselés feltétele az ellenséges fegy
veres erők megsemmisítésének művé
szete, ezért ebben a szovjet hadsereg 
vezetőinek, parancsnokainak állandóan 
tökéletesíteniök kell magukat. Nyoma-
tékoisan felhívja a figyelmet a várható 
háború első időszakára és ezzel össze
függésben az ország tervszerű felké
szítésének fontosságára, a hadszínterek 
előkészítésére. Külön figyelmeztet a 
légvédelem, az ellenséges repülőtáma
dások elleni harc megszervezésének új 
feladataira. 

A kötetben közölt más írások is mu
tatják, hogy Tuhacsevszkij állandó fi
gyelemmel kísérte a nemzetközi kato
napolitikai helyzet alakulását, a nem
zetközi imperializmus szovjetellenes, 
háborús törekvéseit. „A mai Németor
szág katonai tervei" című írásában 
1935-ben vázolja a hitleri Németor
szág háborús terveit és a hadviseléssel 
kapcsolatos nézeteit. Külön felhívta a 
figyelmet arra, hogy a német katonai 
vezetés — agresszív tervei megvalósí
tásában — nagy mértékben épít a meg
lepetésszerű támadásra, a villámgyors 
csapások, köztük a légicsapások méré
sére. Kiemeli, hogy a német hadveze
tés különösen nagy erőfeszítéseket tesz 
a légierő és a gépesített inváziós egy
ségek fejlesztésére. Rámutat, hogy Hit
ler céljai egyértelműen a Szovjetunió 
ellerí irányulnak. Részletes adatokat 
közöl a hitleri Németország haderejé
nek gyors ütemű fejlesztéséről., de fi
gyelmezteti a nyugatot is, mindenek
előtt Franciaországot, Belgiumot, Cseh
szlovákiát és Ausztriát arra a veszély
re, amely a fasiszta Németország ré
széről fenyeget. 

Nemzetközi katonapolitikai helyzet-
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elemzései tényszerűségükkel, lényegre 
törésükkel, tömörségükkel, iskolapéldái 
lehetnek az ilyen jellegű munkának. 

Tuhacsevszkij tevékeny részese volt 
a Vörös Hadsereg újjászervezése, tech
nikai fejlesztése, átfegyverzése, új had
erőnemek és fegyvernemek létrehozá
sa, kiképzése, a katonai káderek felké
szítése irányításának. Különösen nagy 
fontosságot tulajdonított a légierőnek, 
a páncélos csapatoknak és a deszant-
alakulatoknak. ö kezdeményezte a Vö
rös Hadsereg több akadémiájának meg
szervezését. A kötetben közölt számos 
írása érzékelteti azt a sokoldalú mun
kát, amelyet a szovjet párt-, állami és 
katonai vezetés a Vörös Hadsereg fej
lesztése érdekében kifejtett. „A véde
lemről", „A magasabb parancsnokság 
kérdései", az „Űj kiképzési feladatok", 

A polgárháború legendás hírű lovas
hadseregének parancsnokáról szóló ma
gyarul megjelent irodalom örvendete
sen bővül. Különösen emlékiratai iránt 
nagy az érdeklődés. Fél évszázad táv
latából az egykori kozák őrmester így 
tekint vissza élete döntő fordulópontjá
ra: „Máig is őrzök egy fényképet, 
amely a szeverszki dragonyosezred al
tiszti egyenruhájában ábrázol, melle
men négy György-kereszttel és négy ér
deméremmel. Ahogyan régen mond
ták, nekem megvolt a »teljes György
szalagom«. Az érmekbe ez a jelmondat 
volt vésve: »A hitért, a cárért és a ha
záért«. Mi orosz katonák azonban a 
hazáért, Oroszországért, a népért har
coltunk. S mihelyt elkövetkezett a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom, 
én annak katonája lettem, szívemmel 
és egész elmémmel magamévá tettem 
a kommunista párt eszméjét, Lenin 
eszméjét." 

A szocialista forradalom elvetette a 

„A háború új kérdései", a „Harcveze
tés művészete" és „A vezetési formák 
fejlődéséről" mind olyan írások, ame
lyekből képet kaphatunk Tuhacsevsz
kij hadseregszervezői és katonai teore
tikusi munkáságáról. Maradandó érté
kűek azok a gondolatok, amelyek a 
csapatok és törzsek kiképzési módszer
tanával, a vezetés kérdéseivel, az új 
harceszközöknek a csapatok szervezeté
re és a harceljárásokra gyakorolt ha
tásával foglalkoznak. 

M. N. Tuhacsevszkij válogatott mű
veinek kötete kiemelkedő forrás mind 
a hadtörténelem és a hadtudomány 
művelői, mind az egységeknél, maga
sabbegységeknél, központi szerveknél 
szolgálatot teljesítők számára. 

Hunyadi Károly 

régi hadseregben évszázadok óta ki
alakult hierarchikus rendet, megszün
tette a rendfokozatokat, felszámolta a 
burzsoá földesúri rend által kitermelt 
individualizmust, s az új, forradalmi 
hadseregben új erkölcsi normákat, vi
szonyokat honosított meg. „Mi úgy 
küzdöttünk a forradalom ügyérért, aho
gyan a kommunista párt tanított ben
nünket; egyéni dicsőségre senki sem 
gondolt közülünk" — írja könyvében a 
marsall. 

Rátermettségét, katonai képességét 
még a cári hadvezetésnek is el kellett 
ismernie, de hadseregszervezői, pa
rancsnoki és hadvezéri képességei csak 
a szocialista forradalom teremtette vi
szonyok között bontakozhattak ki. Erről 
ad számot emlékiratainak eddig meg
jelent két kötete, „A megtett út" és a 
„Lovasroham" is. 

A befejező kötet már a neves lo
vasparancsnok és hadvezér halála után 
jelent meg „Új utakon" címmel a Zrí-

SZ. M. BUGYONNIJ 

ÜJ UTAKON 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1975. 409. o.) 
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nyi Katonai Kiadó gondozásában. Eb
ben az 1. lovashadsereg utolsó nagy 
csatáinak élményeit eleveníti fel. A 
könyv első fejezeteit a Vrangel csapa
tai ellen vívott küzdelem történetének 
szentelte. Részletesen beszámol a Krím
félsziget előterében, Tauriában lefolyt 
véres ütközetről, amikor az 1. lovas
hadsereg részben elvágta Vrangel fő
erőit krími bázisuktól. Bár az az el
képzelés, hogy a vörös lovasság az el
lenséges főerők beérkezése előtt birtok
ba veszi a jól megerődített átkelőhelye
ket a Krím-félszigetre, nem vált 
valóra, a fehéreknek, a hátukban 'tevé
kenykedő 1. lovashadsereg erőit leküzd
ve, csak nagy veszteségeket szenvedve 
sikerült a földszorosokon keresztül a 
biztonságosnak vélt félsziget erődítmé
nyei mögé menekülniük. Hiányzott a lo
vashadsereget közvetlenül támogató lé
gierő, elmaradt a tüzérségi megerősítés 
is, és mindez csökkentette a feladat tel
jesítésének hatékonyságát. Ez volt az 
egyik oka a hadsereg akkor elszenve
dett érzékeny veszteségének. Az 1. lo
vashadsereg új bevetése a perekopi és 
csongairi földszorosok birtokba vétele 
után történt. Ennek kapcsán a marsall 
egy érdekes epizódot említ. Szimfero-
polban — ahol a hadseregparancsnok
ság törzse elszállásolt — Orlov egy 
fehérgárdista portyázó alegysége rövid 
időre foglyul ejtette Bugyonnijt. Ka
landos körülmények között vágta ki 
magát, s közben kilétét sem fedte fel. 

A legendás hírű lovashadsereg egysé
geit Vrangel leverését követően Mahn o 
anarchistái, majd az Észak-Kaukázus
ban garázdálkodó ellenforradalmi ban
dák felszámolása céljából vetették be. 
A lovashadsereg 11. hadosztályát Tur-
kesztánba vezényelték, amely ott 1925-
ig vett részt a külföldről pénzelt basz-
macs alakulatok elleni nehéz, hegyes 
és sivatagos terepen vívott harcokban. 

1923-ban Bugyonnijt a Munkás-Pa
raszt Vörös Hadsereg lovassági fel
ügyelőjévé nevezték ki. Megvált a lo
vashadsereg parancsnoki tisztségétől, de 
bajtársaival haláláig megőrizte őszinte, 
harcostarsi kapcsolatát, beosztástól és 
a későbbi rendfokozati különbségektől 

függetlenül. Az első világháború leg
tehetségesebb orosz tábornokának, A. 
A. Bruszilovnak a munkakörét vette 
át, aki nyugalomba vonulásáig a Vörös 
Hadsereg katonai szakértőjeként telje
sített szolgálatot. 

Egy esztendőre rá, hogy elfoglalta ál
lását, megjelent a Munkás-Paraszt Vö
rös Hadsereg vezetése alatt kidolgozott 
Ideiglenes Harcászati Szabályzat. 

A polgárháború tapasztalatainak első 
összefoglalásai közé tartozott ez a sza
bályzat, amely leszögezte, hogy a lo
vasság a szovjet fegyveres erők önálló 
fegyverneme, fő sajátossága a mozgé
konyság, amely lehetővé teszi számára 
a széles, szabad manőverezést, s aztr 
hogy lovasrohammal pusztító csapáso
kat mérjen. 

A gépesítés térhódításával a lovas
ság hadászati, hadműveleti jelentősége 
csökkent, de a szovjet lovashadtestek 
— mozgékonyságuk révén — még a 
második világháborút befejező had
műveletekben is komoly szerephez ju
tottak. 

Az emlékiratok e befejező kötete, 
melyet a marsall mint végakaratot ha
gyott örökségül az ifjú nemzedékre, 
emberközelbe hozza a forradalmi kor
szak számos szereplőjét, akikkel a szer
ző együtt küzdött, akikkel találkozott. 

A középpontban a Leninnel való ta
lálkozásai, beszélgetései állanak. Rend
kívül plasztikus az a kép, amelyet har
costársairól, köztük az 1. lovashadsereg 
másik szervezőjéről, annak politikai 
biztosáról, K. I. Vorosilovról és Frun-
zéról, a Déli Front parancsnokáról, a 
későbbi hadügyi népbiztosról rajzol. 
A Sztálinnal kialakult baráti viszonyá
ról, a Kalinyinról, Gorkijról, Mikojan-
ról, a hadosztály-, dandár- és ezredpa
rancsnokokról szóló részek is rendkívül 
tanulságosak. 

Nem hallgatja el a nehézségeket, a 
lovashadseregben nemegyszer éles for
mában jelentkező ellentmondásokat, de 
nem mulasztja el, hogy állást foglal
jon a hibák: a katonák, parancsnokok 
félrecsúszásainak, némely esetben a 
banditákhoz történő átállásának az 
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egész hadseregre történő általánosítá
sa ellen. 

A könyv csak részben tükrözi Bu-
gyonnij élőszóval előadott elbeszélései
nek zamatát, a kozák vidék történel
mileg kialakult, frappáns, képszerű 
nyelvezetét. Sajnos, a fordítás túlzot
tan ragaszkodott a szöveg szó szerinti 
visszaadásához, s több helyen elve
szett a mű magával ragadó sodrása, 
mely az előző köteteknél még erőtelje
sebben érvényesült. Az „Űj utakon" 
tükrözi Bugyonnij katonai elméleti 
munkásságát, a hadseregszervezésre és 

A nemzetközi viszonyok alakulását 
napjainkban a feszültség általános eny
hülése jellemzi. Ellentmondásnak tűn
het tehát, hogy az ideológiai harc kö
zéppontjában — a múlthoz hasonlóan 
— a háború problémái állnak. Ez azzal 
indokolható, hogy a háború és béke 
kérdései egyre nagyobb körben és egy
re mélyebbben érintik a széles néptö
megeket. Az imperializmus ideológusai, 
kihasználva ezt a körülményt, meg
hamisítják a háború jellegével és ha
tásával kapcsolatos tényeket, igyekez
nek a „hidegháború" szellemét feltá
masztani. 

A világháború elméleti, politikai és 
történeti aspektusai, de elsősorban el
hárításának problémái napjainkban ép
pen a fasizmus feletti győzelem 30. év
fordulója kapcsán kerültek előtérbe. A 
második világháború történetét megha
misítva az imperializmus eszmei fegy
verhordozói minden eszközzel csökken
teni és leértékelni akarják a szovjet 
nép és fegyveres erői halhatatlan hő
siességét és áldozatvállalását a máso
dik világháborúban. Aktív szerepet ját
szik ebben az imperializmus teljes 
ideológiai fegyvertára, ezen belül a 
burzsoá történetírás is. 

Ilyen körülmények között nyilván
való érdeklődésre tarthat számot egy, a 

a hadműveleti művészet tárgykörébe 
tartozó nézeteit. Szubjektív indítású 
visszaemlékezés jellege kissé elhalvá
nyul, s előtérbe kerül az az igény, 
hogy az eseményeket forrásokra hivat
kozva mutassa be. 

A könyv nemcsak érdekes olvas
mány, hanem a szovjet hadseregszer
vezést, a párt- és a katonai vezetés 
kapcsolatát is bemutató írás, mely mél
tán számíthat széles olvasóközönségre. 

Józsa Antal 

háború, a történelem és az ideológia 
kölcsönhatásának elemzésével foglalko
zó tudományos mű. A szerzői kollek
tíva katonai irodalmunkban első ízben 
tett kísérletet arra, hogy áttekintő és 
komplex képet nyújtson a jelenlegi 
burzsoá hadtörténetírás reakciós lénye
géről, tartalmáról és funkcióiról a Há
ború, történelem, ideológia című kötet
ben. Azt a feladatot tűzték maguk elé, 
hogy az eddigieknél mélyebben tárják 
fel a burzsoá történetírás politikai tar
talmát, módszertanát, társadalmi és is
meretelméleti gyökereit ; rámutassanak 
szoros összefonódására az imperialista 
államok katonai doktrínáival; vizsgál
ják a burzsoá hadtörténetírás különféle 
áramlatait, fejlődésük folyamatában. 

Ezt a célkitűzést tükrözi a könyv tar
talmi felépítése. Első részében a bur
zsoá hadtörténelem társadalmi-politi
kai, eszmei és metodológiai alapjainak, 
az imperializmus katonapolitikájában 
és katonai doktrínáiban játszott szociá
lis szerepének meghatározásával fog
lalkozik. A második rész értékeli, kri
tikailag elemzi a második világháború 
historiográfiájának helyzetét a főbb im
perialista országokban, majd a harma
dik feltárni igyekszik a burzsoá kato-
nia historiográfia háború utáni fejlő-

VOJNA, ISZTORIJA, IDEOLOGIJA 

(Politizdat, Moszkva, 1974. 382 o.) 
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dési folyamatait, helyét és szerepét a 
világméretű ideológiai harcban. 

A szerzők, a marxi—lenini metodoló
gia talaján állva, joggal mutatnak rá, 
hogy a burzsoá hadtörténetírás lénye
gét és jellegét az imperialista burzsoá
zia politikájának és ideológiájának osz
tálytermészete determinálja, és ennek 
mélyre nyúló gazdasági gyökerei van
nak. A kapitalista rendszer általános 
válsága visszatükröződik a burzsoá had
történelemben is, olyan folyamatokban, 
mint az oksági elv tagadása a burzsoá 
történészek részéről, a történelemha
misítás további erősítése az imperializ
mus reakciós erői érdekeinek kiszolgá
lásaként. 

A könyv adatai meggyőzően bizonyít
ják, hogy a burzsoá hadtörténelem 
válságának lényeges mutatója az impe
rializmus agresszív politikájának iga
zolása és védelmezése, békeszerető jel
legéről szóló koholmányok terjesztése. 

Részletesen megvilágítják a szerzők 
az imperializmus tetteit „igazoló" 
módszereket, melyekkel azt bizonygat
ják, hogy vétlen a háborúk — ezen be
lül a második világháború — kirob
bantásában. E fogások között szerepel, 
hogy a háború okait „az emberi ellen
őrzésen kívül eső démoni erőknek" tu
lajdonítják, hogy a háborút elhárítha
tatlan jelenségnek állítják be, mely az 
emberiség biológiai természetében gyö
keredzik stb. A reakciós történetírók 
hamis adatok és megalapozatlan követ
keztetések segítségével a fasizmus „fe
hérre mosására" törekszenek, kendőzni 
igyekeznek a hitleri hadsereg és tá
bornokai embertelen, bűnös tetteit. 

A monográfia gazdag témaanyaga 
igazolja, hogy korunk modern burzsoá 
hadtörténetírását a nyílt antikommu
nista beállítottság jellemzi. A kommu-
nistaellenesség általános platformján 
megy végbe az amerikai, nyugatnémet, 
angol, francia, olasz és japán reakciós 
történészek erőösszpontosítása. Egyre 
inkább olyan divatos szociológiai elmé
letekre támaszkodik, mint a konver
gencia, a dezideologizálás, a szuper
iparosodáson alapuló fogyasztói társa-, 
dalom elve és mások. Sokkal széleseb

ben alkalmazzák a kutatási anyag fel
dolgozásának matematikai módszereit 
és a strukturális-funkcionális elemzést. 
Ugyanakkor a katonai historiográfia 
módszertanára döntően hatnak az idea
lizmus különböző megnyilvánulásai, a 
metafizika és annak sokrétű irányzatai 
(eklektika, szofisztika, az elferdített 
dialektika stb.). 

A modern burzsoá historiográfiában 
igen elterjedt két — tudományosan tel
jesen megalapozatlan — koncepció: iaz 
objektivista és a relativista irányzat. 
Az objektivizmus, elvetve a társadalmi 
motiváltság, a történettudomány pár
tosságának elvét, ellentmondásba kerül 
a valósággal, mivel lényegében a bur
zsoá pártosság alapjain áll. A relati
vizmus és annak legtermékenyebb tük
rözője — a prezentizmus — az abszur
dumig fokozza a hadtörténeti gondol
kodás viszonylagosságát és társadalmi 
motiváltságát, így lényegében diszkre
ditálja és gyakorlatilag likvidálja a 
történettudományt magát. 

A mű szerzői feltárják a burzsoá 
hadtörténetírás ellentmondásait és kö
vetkezetlenségeit. A burzsoázia reak
ciós érdekei egyrészről a történelemha
misítás szükségeségét diktálják, amit a 
tudománytalan metodológia alkalmazá
sával igyekeznek elérni. Másrészről vi
szont az imperializmus hatékony ha
digépezetének létrehozása megköveteli 
a hadtörténeti kutatás tudományos 
módszertanának kidolgozását, a katonai 
tapasztalatok megőrzését és általánosí
tását, a katonai elmélet és gyakorlat 
fejlesztése érdekében. 

Teljesen megalapozott az a következ
tetés, miszerint a történelmi valóság 
elferdítésére főleg az általánosító, vi
lágnézeti elveken felépülő művekben 
vetemednek, és csak kisebb mértékben 
tapasztalható az egyes gyakorlati kato
nai kérdések elemzésével foglalkozó 
munkákban. Az a konkrét tényanyag, 
amely a burzsoá hadtörténészek mun
káiban szerepel, nem egyszer határo
zott értéket jelent és hasznos forrás
anyagként szolgál a marxista talajon 
álló történészek számára is. E terüle
ten is érvényesül Lenin tanítása, mely 
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a burzsoá tudósok műveinek értékelé
sével kapcsolatos, és amely szerint 
egyetlen szavukat sem szabad elhin
nünk, ha filozófiai és eszmei-elméleti 
kérdéseket fejtegetnek, de jelentős ér
tékeket alkothatnak a különböző szak
területeken, a vegyészetben, fizikában 
és a történetírásban is. 

Tanulságos és érdekes része a könyv
nek az, amely a háború utáni időszak 
burzsoá hadtörténetírását mutatja be. 
Fejlődésére rányomta bélyegét a világ
ban végbemenő mélyreható társadalmi 
politikai változás, a katonai-technikai 
átalakulás, a „hidegháború" eszméjé
nek dicsőítése, a szocialista világrend
szer és a nemzeti felszabadító mozgal
mak rágalmazása. Megállapíthatóan 
nincs éles határ az események történe
ti és politikai-filozófiai, szociológiai 
taglalása között. A burzsoá historiográ-
fusok arra törekszenek, hogy ezt az 
összefonódást leplezzék, gondosan ál
cázzák az események lényegét, azok 
társadalmi-politikai okainak elemzését 
a személyes kapcsolatok, az egyes ál
lamférfiak és katonai vezetők egyéni 
döntéseinek leírásával helyettesítsék. 
Példa erre a könyvben szereplő kitétel, 
mely szerint „a vietnami háború — 
három amerikai elnök tévedése volt". 

Érdeklődésre tarthat számot a bur
zsoá hadtörténészek lokális imperialis
ta háborúkkal kapcsolatos érveinek 
kritikája. A szerzők lerántják a lep
let a „forradalom exportjáról", a „szov
jet expanziós törekvésekről" táplált 
koholmányokról. Cáfolják a militarista 
propaganda sarkkövét képező és a 
„szovjet katonai fenyegetésről" szóló ki
találást, mely arra szolgál, hogy segít
ségével igazolják az agresszív milita
rista politikai irányvonalat, a katonai 
szövetségek fenntartását, -a fegyverke

zési hajsza fokozását, a szovjetellenes 
hangulatkeltést. 

Ezeket a célokat követve nemcsak 
hogy meghamisítják a Szovjetunió má
sodik világháborúban játszott felszaba
dító küldetésének lényegét, hanem fer
de szemszögből mutatják be a szovjet 
állam viszonyát a háború utáni forra
dalmi mozgalmakhoz. Különös elősze
retettel nyúlnak a Szovjetunió 'és más 
szocialista országok által nyújtott in
ternacionalista segítséghez a nemzetkö
zi ellenforradalmi erők leverésében, 
Magyarország és Csehszlovákia terüle
tén. 

összegezve az eddigieket, le kell szö
gezni, hogy a szerzői kollektíva nagy 
és fontos munkát végzett a burzsoá 
hadtörténetírás kritikai elemzése terén. 
Az irodalomjegyzékben közel 400 műre 
hivatkoznak. De figyelembe véve egy, 
a könyvben szereplő olyan adatot, mely 
szerint a hetvenes évek elején 400—500 
második világháborúval foglalkozó mű 
jelent meg évente, azt is el kell ismer
nünk, hogy csupán az első lépést tet
ték meg a korunk ideológiai harcá
ban érvényesülő irányzatok kritikai ér
tékelése útján. A könyvet összességé
ben hasznos és tanulságos kiadványnak 
értékelhetjük, annak kijelentésével, 
hogy lapjain eléggé keveredik a hadtör
téneti, katonai-elméleti, katona-szocioló
giai, katona-filozófiai munkák tárgyalá
sa és nincs kellően körülhatárolva a tu
lajdonképpeni hadtörténeti problemati
ka. Hiányolható néhány opportunista 
irányzat, revizionista nézet, elsősorban 
a maoizmus kritikája is. Eme észrevé
telek mellett végeredményben nem 
csökken a könyv ismeretanyagának ér
téke, hasznossága és a további kutatás
hoz való felhasználhatósága. 

Nádor Tibor 



BORÚS JÓZSEF 

DEMBINSKI FŐVEZÉRSÉGE ÉS A KÁPOLNAI CSATA 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1975. 375 o.) 

Számos munka jelzi, hogy marxista 
történetírásunk fontos feladatának te
kinti az 1848—49. évi forradalom és 
szabadságharc történetének feltárását, 
helyes értékelését és eddigi ismereteink 
bővítését. Közöttük sajnálatosan kevés 
a hadtörténelmi feldolgozás, de még 
kevesebb azoknak a munkáknak a szá
ma, amelyek a szabadságharc egészé
nek, vagy egy meghatározott időszaká
nak hadműveleti kérdéseivel foglalkoz
nak. E hiányt enyhíti némileg Borús 
József könyve. 

A témaválasztás nemcsak azért in
dokolt és szerencsés, mert Dembinski 
fővezérsége, a kápolnai csata és annak 
következményei nem kapták meg a 
megfelelő helyet a szabadságharc tör
ténetével foglalkozó összefoglaló mun
kákban, hanem azért is, mert a ma
gyar és az osztrák főerők első össze
csapása lehetőséget nyújt — a két had
erő egybevetésével — a honvédsereg 
fegyelmi helyzetének, harci moráljá
nak, kiképzésének, felszerelésének és 
vezetésének a bemutatására; alkalmat 
ad azoknak az erőfeszítéseknek a tag
lalására, amelyek képessé tették az 
osztrákok elől a Tisza vonala mögé 
visszahúzódó honvédsereget a tavaszi 
ellentámadás sikeres végrehajtására, és 
mert Dembinski fővezérségének ideje 
tükrözi a honvédsereg legfelsőbb kato
nai vezetésének bonyolultságát, az 
egész szabadságharc alatt végighúzódó 
megoldatlanságát, valamint a politikai 
és katonai vezetés közötti ellentéteket 
és az ebből fakadó következetlensége
ket, félmegoldásokat. 

A teljes forrásanyag isimeretének 
birtokában fölényes biztonsággal kalau
zolja végig olvasóját Borús József a 
tárgyalt időszakon és annak jelentős 
eseményein. Az osztrák és magyar for
rások egybevetésével és vallatásával, 
az események, jelenségek sokoldalú 
vizsgálata és elemzése útján, rendkí

vül fejlett kritikai érzékkel alakítja 
ki állásfoglalását a különböző kérdé
sekben. Még a hellyel-közzel megfogal
mazott feltételezéseknek is valóság
alapjuk van. A részletek precíz, aprólé
kos kimunkálása nem jár azzal a gya
kori következménnyel, hogy nehezebbé 
válik az egész mű áttekinthetősége. A 
könyv eszimei vonalvezetése mindvé
gig töretlen, az események logikai lán
colatának és egymásbafonődásának 
bemutatása végig világos. Tiszteletet 
vált ki a különböző személyek részre
hajlás nélküli, elfogulatlan értékelése 
és bírálata is. Ezek az erények — lo
gikus okfejtéssel, félreérthetetlenül 
megfogalmazott állásfoglalásokkal és 
világos, érthető stílussal párosulva — 
nemcsak a szakmabeliek számára teszik 
értékessé a könyvet, hanem az az 
1848—49. évi forradalom és szabadság
harc katonai kérdései iránt érdeklődők 
számára is érdekes, élvezetes, sőt izgal
mas olvasmányt jelent. 

Az elnézésből, elírásból vagy nyom
dai tévedésből eredő, itt-ott fellelhető 
apró pontatlanságok, vagy következet
lenségek sokkal jelentéktelenebbek an
nál, semhogy egy recenzió keretén be
lül szót érdemelnének. 

A könyv kivitelezése a Zrínyi Kato
nai Kiadó munkáját dicséri. 

A csapatmozdulatok és a hadműve
letek megértését 16 vázlat könnyíti 
meg. 

Sajnálatos, hogy a jegyzetapparátus 
a kötet végén nyert elhelyezést, még 
sajnálatosabb azonban az, hogy nem 
készült a könyvhöz annak felhasználá
sát elősegítő és megkönnyítő név- és 
helységnévmütató. • <>S> 

A könyv bevezető részében a szerző 
historiográfiai áttekintést ad-: a szabad
ságharc katonai történetével foglalkozó 
magyar és osztrák eredetű munkákról. 
Ezekről a szabadságharc periodizációja, 
a kormánynak á kápolnai csatát meg-
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előző politikai, gazdasági és katonai 
szervezési intézkedéseinek ismertetése 
és méltatása szempontjából formál vé
leményt, kiemelve, hogy a polgári tör
ténetírással szemben e vonatkozásban 
is a marxista történetírás hozott válto
zást. A továbbiakban a kápolnai csatá
val foglalkozó irodalmat vizsgálja és 
veszi bonckés alá. 

A bevezetőt követő öt fejezetben az 
előszóban a munka céljaként megfo
galmazott kérdésekre kísérel választ 
adni a szerző: a kápolnai csata a várt 
győzelem helyett miért végződött ma
gyar visszavonulással; miért került sor 
Görgeinek és követőinek Dembinski el
leni fellépésére; hogyan "lett Görgei a 
legfontosabb magyar sereg fővezére? 

A kérdésekre adandó válasz keresé
se, valamint az olvasó tájékoztatása 
céljából „A Tiszántúl biztosítása" cí
mű fejezetben ismerteti a főváros fel
adása előtti katonai helyzetet, a fővá
ros feladását, Bem erdélyi sikereinek a 
hatását, majd részletesebben tárgyalja 
a kezdetben Mészáros, később Klapka 
parancsnoksága alatt álló felső-tiszai 
hadtest szervezését, és a gróf Schlik 
altábornagy vezette III. osztrák hadtest 
ellen vívott harcok kimenetelét és je
lentőségét. Sokoldalú megközelítéssel 
ad választ a szabadságharc történetével 
foglalkozók által gyakran feltett kér
désre: miért nem kelt át Sohlik a Ti
szán, és miért nem támadt Debrecen 
irányába? A fejezet utolsó alfejezeté
ben Perczel januári támadásának a si
kereit ismerteti és reálisnak minősí
ti annak elgondolását a főváros fel
szabadítására. 

„A Dembinski fővezérsége" című fe
jezetben, Kossuth ama törekvéséből ki
indulva, hogy a honvédsereget a poli
tikai vezetésnek engedelmeskedő főve
zér vezesse, a szerző Dembinski kine
vezésével foglalkozik. Rámutat Kossuth 
hibájára, hogy nem készítette elő Dem
binski fővezérséget és kinevezése után 
sem tett semmit tekintélyének elismer
tetésére és biztosítására, de a hadügy
minisztériumtól sem kapta meg a szük
séges politikai és személyi támogatást. 
E mulasztások egyéb hiányosságokkal, 

valamint Dembinski egyéniségének fo
gyatékosságaival párosulva azt ered
ményezték, hogy nem alakult ki közöt
te, valamint hadtestparancsnokai kö
zött a szükséges összhang és bizalom. 
Két alfejezetben ismerteti a szerző 
Dembinski haditervét és a Kápolna 
előtti hadműveleteket, amelyek főleg 
Dembinskinek az eredeti elképzelésé
hez való merev ragaszkodása miatt 
nem eredményezték Schlik hadtesté
nek — a kápolnai csata kimenetelét 
oly jelentősen befolyásoló hadtestnek 
—' a megsemmisítését. A fejezet utolsó 
alfejezetében a császári csapatok hadi
terveit és hadmozdulatait ábrázolja a 
kápolnai csatáig. 

„A győzelem esélyei" című fejezet
ben sorra veszi azokat a tényezőket, 
amelyek a főerők első összecsapásá
nak a kimenetelét befolyásolták. A két 
hadsereg erőviszonyait, fegyverzetét, 
felszerelését, ellátottságát és kiképzését, 
valamint a honvéd tisztikar összetéte
lét, szakmai alkalmasságát és politikai 
meggyőződését elemezve, továbbá az 
OHB — főleg azonban Kossuth — szer
vező munkáját értékelve arra a meg
állapításra jut a szerző, hogy e ténye
zők és intézkedések a magyar fél szá
mára is megteremtették a győzelem 
lehetőségét. A fővezér és hadtestpa
rancsnokai közötti viszony elmérgese
dése, Dembinski lassúsága, túlzott al
kalmazkodása önmaga tervéhez, és szin
te teljes tájékozatlansága az ellenség 
hadmozdulatairól csökkentették ugyan 
azt az előnyt, amit a hazai környezet 
ismerete és a magyar nép támogatása 
jelentett a honvédség számára, azon
ban így is csak Dembinski és hadtest
parancsnokai képességén múlott, hogy 
a magyar nép áldozatvállalása és az 
OHB szervező munkája révén ütőképes
sé vált honvédsereg megveri-e a csá
szári csapatokat. 

A 4. fejezet a két fővezér, Windisch-
Grätz és Dembinski terve és tudta nél
kül megkezdett csatát ismerteti. A ká
polnai csata, pontosabban a Kál és Ver-
pelét közötti Tárna menti harcokat ma
gyar szerző ilyen részletességgel még 
nem tárgyalta. Behatóan foglalkozik 
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Dembinski és hadtestparancsnokai had
vezetési ténykedésével. Dembinski fő-
parancsnoki tevékenységét elemezve hi
báztatja azt, hogy a már február 23-án 
összpontosított magyar hadsereggel nem 
támadta meg 26-a előtt a még erősen 
széttagolt császári sereget; hogy az 
ütközet során nem tudta biztosítani 
az egységes irányítást; hogy nem is
merte fel Kápolna kulcsszerepét a 
csata kimenetele szempontjából; hogy 
a tartalékot képező hadosztályok meg
érkezése után nem rendelt el táma
dást, hanem folytatta a visszavonu
lást. Rámutat a magyar jobbszárnyon 
levő Klapka felelősségére, aki későn 
ismerte fel, hogy Schlik támadása 
folytán Verpelét veszélyben van, és 
ennek eleste nem kis mértékben já
rult hozzá a magyar hadsereg vissza
vonulásának elrendeléséhez. A lehető
ség adta kereteken belül kitér a szerző 
Görgei magatartására és gyanús intéz
kedéseire, amelyek nem a győzelem ki
vívását segítették elő, hanem az ellen
kező irányba hatottak. 

A kétnapos csata mérlegét akként 
vonja meg, hogy „Kerecsendre nem egy 
szétvert, hanem a harctérről parancs
nokai hibájából kiszorult sereg vonult 
vissza". 

„A csata után" címet viselő utolsó 
fejezetben a császáriakkal való ismé
telt . megütközés lehetőségeivel és kilá
tásaival foglalkozik a szerző. Értékelé
se szerint mind Kerecsendnél, mind 

A hitleri Németország leverésének, az 
ország felszabadításának harmincadik 
évfordulója alkalmából Ausztriában is 
számos, a nagy történelmi esemény
hez méltó megemlékezés, tanulmány, 
önálló munka megjelentetésére került 
sor. Az „Entscheidung für Österreich" 
1975 késő őszén, az évfordulóval kap-

Mezőkövesdnél sikerrel járt volna a tá
madás, Dembinski azonban csak a ne
gatívan ható tényezőket látta, nem is
merte a sereg hangulatát, ezért a to
vábbi visszavonulást választotta Po
roszló irányába, majd az átkelést a Ti
sza balpartjára. A főerő visszavonulá
sát biztosító Klapkának Egerfarmosról, 
Görgeinek pedig Egerlövőre történő ön
kényes — Dembinski utasításaival el
lentétes — visszavonulása, majd Po
roszlónak elhamarkodott és szintén ön
kényes kiürítése szükségszerűen össze
ütközésre adott okot:.Dembinski és had
testparancsokai között, akik a hiá
nyos felderítésből adódóan ^a poroszlói 
helyzetet veszélyesnek minősítették, és 
Dembinski ellen léptek'fel.: A fejezet 
befejező része a szabadságharc történe
tében egyedülálló eseménnyel, a tisza
füredi zendüléssel foglalkozik és vizs
gálja azokat az okokat, amelyek a Ti
szafüredre siető Kossuthot arra késztet
ték, hogy Görgei kilátásba helyezett 
agyonlövetése és a kormány számára 
megbízható főparancsnok keresése he
lyett Görgei ideiglenes fővezérséget erő
sítse meg. 

Borús József, a munkája , bevezetőjé
ben felsorolt és a recenzióban is is
mertetett három fő ;. kérdésre pontos, 
kimerítő és megbízható, választ adott. 
Könyye . marxista H^dtör.ténetírásunk 
egyik jelentős .alkotásának;, , tekinthető. 

, r , , . Botyrn Jakab 

csolatos kiadványok közül4 utolsónak 
került az olvasók kezébé;, elé megíté
lésünk szerint egyiké marad azoknak, 
amelyét hosszabb idő élteltével is szí
vesen vesznek elő nemcsak á történé
szek, hanem a kortörténét iránt érdek
lődő olvasók is. Erre egyrészt a könyv 
témája és legalább--ugyanolyan mér-

MANFRIED RAUCHENSTEINER.... 

1945 — ENTSCHEIDUNG FÜR ÖSTERREICH 

(Verlag Štyria, Graz—Wien—Köln, 1975. 271. oľ)/'. 
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tékben a kiadvány jellege a bizto
síték. 

A munka a „Bilddokumentation" al
címet viseli. Mit jelent közelebbről ez 
a megjelölés? Azt, hogy a szerző több 
mint 1200 korabeli, döntő többségében 
eddig még nem publikált felvételből 
224-et mutat be az olvasónak. A ké
pek nagyobb részét angol, amerikai, 
bolgár, francia, jugoszláv, szovjet, 
osztrák képarchívumok és kisebb rész
ben magángyűjtők bocsátották a szer
ző rendelkezésére, aki a gazdag anyag
ból szakértő szemmel válogatta ki az 
1945-ös osztrák viszonyokat leginkább 
visszatükröző fotókat. A kiválogatott 
anyagot tematikusán csoportosította és 
ennek megfelelően a munka fő része, 
maga a képdokumentáció, hét fejezetre 
tagozódik. 

A kutatók körében közismert, hogy 
sokszor milyen nehéz a képanyag (kü
lönösen a háborús képanyag) időrendi 
csoportosítását, lokalizálását elvégezni, 
hitelességét megállapítani. Itt jogos a 
kérdés felvetése: lehet-e a történetek
nek csak epizódjait rögzítő fényképek 
segítségével átfogó képet adni jelentős 
történelmi időszakról, ezen belül egy-
egy témakörről? Erre még abban az 
esetben is egyértelmű nemmel kell fe
lelnünk, ha bőségesen állnak rendel
kezésre megfelelő korabeli felvételek. 
A szerző ennek tudatában a képdoku
mentációhoz tartalmas hadtörténelmi 
összefoglalót, ezenkívül minden egyes 
fejezethez bevezetőt írt. A historiog
ráfiai rész és a képdokuimentáció sze
rencsés összehangolásával — megíté
lésünk szerint — sikerült az 1945-ös 
osztrák állapotokról többé-kevésbé he
lyes képet nyújtania. Természetes, hogy 
a képek kiválogatásánál a szerző tör
ténelemszemlélete elsőrendű szerepet 
játszott. A szerző rendelkezésére 
álló teljes anyag ismerete nélkül azon
ban nekünk nincs módunk arra, hogy 
a válogatással kapcsolatban kérdéseket 
tegyünk fel: miért ez és miért nem egy 
másik kép került be a dokumentációba. 
Különben is, a recenzensre elsősorban 
nem az okok kutatása, vizsgálata, ha
nem a munka ismertetése tartozik. 

Fel kell hívnunk az olvasó figyelmét 
arra, hogy jelen esetben a munka al
címe (Bilddokumentation) hasznos el
igazítással szolgál ugyan a munka jel
legét illetően, de legalább annyira meg 
is téveszthet bennünket. A szövegrész 
ugyanis kilencven oldalt tesz ki és ha 
ehhez hozzászámítjuk a képekhez fű
zött rövid, de hasznos adatokat tartal
mazó kommentárokat, továbbá a kilenc 
szép kidolgozású, világos és, könnyen 
áttekinthető vázlatot, elmondhatjuk, 
hogy önmagában ebből is kitelt volna 
egy kisebb monográfia. 

A szerző a második világháború 
hadtörténelmi eseményeinek, ezen belül 
az Ausztria területén lefolyt katonai 
eseményeknek egyik legismertebb oszt
rák kutatója. Bevezető tanulmányának 
első részében nagy mértékben támasz
kodik az 1970-ben „Krieg in Österreich 
1945" címmel megjelent terjedelmes, a 
katonai eseményeket részletesen elem
ző munkájára. (Erről nem jelent meg 
folyóiratunkban recenzió, de számos 
magyar vonatkozása miatt ajánljuk 
hadtörténészeink figyelmébe.) A má
sodik rész, amely a világháború befe
jezésétől az 1945-ös év végéig tartó 
időszakot öleli fel, új kutatási ered
mények felhasználásával készült. Anél
kül, hogy a legkisebb mértékben is 
csökkentenénk Rauchensteiner fentebb 
idézett munkájának értékét, praktikus 
okokból sorrendben elsőnek erre a ta
nulmányra hívjuk fel a figyelmet. En
nek első része ugyanis esszenciája a 
szerző korábbi nagy monográfiájának, 
a második rész pedig ugyancsak jól 
használható összefoglalását adja az 
1945-ös esztendő második fele legfonto
sabb ausztriai történelmi eseményei
nek. 

Említettük, hogy a szerző a képanya
got tematikusán hét részre tagolta. Az 
első négy a háborús eseményeket do
kumentálja. A legelső fejezet az 
Ausztria ellen intézett légitámadások
ról, a második az ország területének 
„tökéletes erőddé" (a fejezet német cí
me: Die „volkonumene Festung") tör
ténő kiépítéséről (ezt a hitleri hadve
zetésnek nem sikerült megvalósítani) 
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ad szemléltető összképet, a korabeli 
fotók és a jól megszerkesztett vázla
tok révén. A harmadik fejezet a szov
jet csapatok kelet-ausztriai harcait, a 
bécsi támadó hadműveletek lefolyását 
dokumentálja. Ez utóbbi két fejezet 
fotóinak futólagos áttekintése is ele
gendő ahhoz, hogy az olvasó felfedezze 
a keleti és a nyugati arcvonalon lefoly
tatott háborús cselekmények közötti 
különbséget. Amíg a szovjet hadsereg 
katonái súlyos harcok árán szabadí
tották fel Ausztria keleti felét, addig 
a nyugati szövetségesek jóformán csak 
a rossz időjárástól hátráltatva vették 
birtokba a majdnem teljes épségben 
megmaradt különböző településeket. 

Ausztria területe a háború utolsó 
hónapjaiban csomópontjává vált a kü
lönböző irányokból visszaözönlő hitleri 
és a vele szövetséges csapatoknak, va
lamint az erőszakkal nyugatra hurcolt 
fiataloknak és mindazoknak, akik a né
met propaganda hatására Ausztriában 
menekültek. Az ország nagyon tarka 
képet mutatott. A hadifoglyok tíz- és 
százezrei töltötték meg a korábbi né
met lágereket, az utakon polgári 

menekültek özönlöttek vissza, most 
fordított irányba, nyugatról keletre. A 
dokumentáció révén (ötödik fejezet) 
ezekbe a drámai eseményekbe nyer 
betekintést az olvasó a bevezető írás 
és a hozzá tartozó korabeli felvételek 
segítségével. A munka utolsó két feje
zete a felszabadult Ausztria politikai, 
gazdasági viszonyait szemlélteti, a há
ború befejezésétől az 1945-ös esztendő 
végéig. 

* 

Rauchensteiner értékes, nagy gond
dal összeállított munkáját a kor tör
ténete iránt érdeklődők táborán kívül 
elsősorban azoknak a kutatóknak, mu
zeológusoknak ajánljuk, akik a hábo
rú utolsó időszaka történetével foglal
koznak. Felhívjuk a figyelmet a tartal
mas bibliográfiára, a képek eredetére 
utaló öszeállításra és nem utolsósorban 
a munka magyar vonatkozásaira. Ilye
nek ugyanis mind a szövegrészben, 
mind a képek között számos helyen ta
lálhatók. 

Kun József 



KRÓNIKA 

AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉLETÉBŐL 

Emlékezés Rákóczi születésének 300. évfordulójára 

Múzeumbarátok körében lassan 
megszokottá válik, hogy az Országos 
Hadtörténeti Múzeum színvonalas 
hangversenyeknek ad otthont. Az 1975 
nyarán — immár másodszor — meg
rendezett szabadtéri hangverseny és 
az ez év februárjában az első világ
háborús kiállítás megnyitója alkalmá
ból hallott korabeli dalok után már
cius 12-én ismét muzsika csendült fel 
a múzeum falai között. 

A 17. század végén és a 18. század 
elején Thököly Imre, majd II. Rákóczi 
Ferenc harcai idején virágzó, különös 
dallamvilágú zene győzelmes harcokat, 
kegyetlen csatavesztéseket, a kuruc ve
reségek után bujdosni kényszerült sze
génylegények keservét örökíti meg. 
Mindezt Boros Attila, a Magyar Rádió 
komolyzenei osztálya munkatársa is
mertette bevezetőjében, majd felhang
zott a kuruc muzsika. A közönség Bige 
József, Vadas Kiss László és Lux Eri
ka előadásában hallhatta a korabeli 
zenét s későbbi feldolgozásait; gyönyör
ködhetett Pap János, a Madách Szín
ház ifjú művésze Ady-tolmácsolásá-
ban. A hangverseny üde színfoltja 
volt a Kosciuszko Tádé utcai Általános 
Iskola kisdobos kórusának szereplése. 

A hangversenyre a II. Rákóczi Fe
renc születésének 300. évfordulója 
tiszteletére rendezett vándorkiállítás 
megnyitója adott alkalmat. „Mi is, 
mint szerte az országban, tisztelettel 
emlékezünk a fejedelemre, a függet
lenség és a haladás eszméit megteste

sítő történelmi személyiségre, aki al
ku nélkül vállalta kora, a 18. századi 
Magyarország fejlődését szolgáló kül
detését" — mondotta Hetes Tibor alez
redes, a Múzeum parancsnokia, meg
nyitó beszédében. 

A kiállítás Rákóczi személyiségét, 
egyéniségét kívánja cselekedetein, har
cain, országépítő tettein keresztül be
mutatni; érzékelteti és értékeli az utat 
a bécsújhelyi börtöntől a brezáni vár
kastélyon, csatákon, országgyűléseken 
át a rodostói száműzetésig. Ez az út 
nem volt könnyű, dicsőség és kudarcok 
váltakozva kísérték. A kiállítás beve
zető szövege a múltba néző fejedelmet 
idézi: „Minden cselekedetem célja ki
zárólag a szabadság szeretete volt és 
az a vágy, hogy hazámat az idegen 
járom alól felszabadítsam. Bátorított 
és erősített az a szándék, hogy meg
érdemeljem a nép bizalmát és szere
tetét." 

Népünk ma tisztelettel övezi alakját; 
korunk értékelését' híven tükrözi a 
Rákóczi-emlékbizottság állásfoglalása : 
„haladó hagyománynak tekinti Rákó
czi tevékenységét a magyar forradal
mi munkásmozgalom, a szocialista Ma
gyarország is. Emléke tiszta és éltető 
forrása a mai szocialista hazafiságnak 
és internacionalizmusnak, a közösségért 
való tenni akarásnak, a tántoríthatat
lan haza- és népszeretetnek." 

A bemutatott vándorkiállítás — ame
lyet országjáró útján legelőször a Mú-
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zeumban rendezett Rákóczi-vetélkedőn 
győztes Teleki Blanka Közgazdasági 
Szakközépiskolában állítanak fel — re
méljük, méltón szolgálja a hazafias 
nevelés és történelmi ismeretterjesztés, 
a múzeumok és iskolák egyre szorosab-

1976. február 27-én ismét megnyílt 
a múzeumlátogató közönség előtt az a 
— már régóta hiányolt — teremsor, 
amelyben az Országos Hadtörténeti 
Múzeum első világháborút bemutató 
állandó kiállítása látható. A kiállítás 
méltó folytatása az 1848—49-es szabad
ságharc eseményeit bemutató három 
teremnek. Mind koncepciójában, mind 
kivitelében híven tükrözi a rendezők, 
tervezők és kivitelezők szándékát és 
célját: a valóság és illúziók szétválasz
tásával láttatni a világháborút s a 
megelőző évtizedeket. 

A megnyitóra — és az azt követő, az 
első világháború dalait bemutató hang
versenyre — érkezetteket Hetes Tibor 
alezredes, a múzeum parancsnoka üd
vözölte: „Egy múzeum életében mindig 
jelentős pillanat, amikor munkájának 
eredményét, össztevékenységének leg
főbb értelmét — a kiállítást — az ér
deklődők, a jelen és jövendő barátai 
elé tá rha t ja . . . Tudjuk, hogy a mai 
naptól látogatók újabb ezreivel gyara
podunk, s akik korábban tekintették 
meg kiállításainkat, most ismét vissza
térnek. Meggyőződésünk, hogy az im
perializmus század eleji háborújának 
története is a történelemtanítás, a mú
zeumi történelemórák tananyagává vá
lik, s tízezrével jönnek a diákok, hogy 
a nagy világégésről .— amely időben 
éppoly távol esik tőlük, mint az első 
világháborús generációnak az 1848-as 
forradalom és szabadságharc — él
ményt jelentő benyomást, alapos 
tárgyismeretet szerezzenek." 

Pölöskei Ferenc, az ELTE tanszék
vezető tanára megnyitó beszédében 
hangsúlyozta, hogy az első világhábo
rút —- mint Magyarország egész tör
ténelmét — csak összefüggéseiben, tor

ba váló kapcsolatának ügyét. Bízunk 
abban, hogy a kiállítás — további útja 
során — hirdetni fogja Rákóczi és a 
kuruc szabadságharc emlékét a váro
sokban és klubokban, iskolások és ka
tonák tízezreiben keltve visszhangot. 

ténelmi távlatokban, nézhetjük. Ezt 
tükrözi híven a kiállítás, amely Ma
gyarország történelmének közel hét év
tizedét mutatja be, az 1848—49-es for
radalom és szabadságharc leverésétől 
az Osztrák—Magyar Monarchia fel
bomlásáig, érzékeltetve egyszersmind 
a polgári forradalmat követő 1867-es 
kiegyezés ellentmondásos voltát, a 
nagyhatalmi politika tévútjait is. „A 
kiegyezés... a társadalmi és nemzeti 
ellentétek egész sorát nyitotta, illetve 
erősítette m e g . . . Akik már a század
előn felismerték a Monarchiát fenye
gető veszélyeket, mint például Tisza 
István, a veszélyek elhárításának cso
daeszközeként a háborús készülődések 
meggyorsítását sürgették." 

A kiállításon világosan látható, hogy 
a háború kirobbantásának oka 1914-
ben nem az emlékezetes szarajevói 
gyilkosság, s hogy a háború 1918-ban 
nem ér véget, a fegyverek csak átme
netileg hallgattak, hiszen ahogy a 
„dualista korszak kormányzati politi
k á j a . . . a háborús megoldásban látta 
a rendszer fennmaradásának eszközét, 
a forradalmakat felváltó ellenforrada
lom vezérkarának bölcsességéből sem 
futotta többre. Alig ért véget tehát a 
háború, a Horthy nevével fémjelzett 
ellenforradalom máris új háborúra ké 
szült . . . A revíziós szellem és cselek
vés az egész államéletet átjárta, szük
ségszerűen vitte az országot a hitleri 
Németország szövetségéhez, a második 
világháborúhoz." • 

Marxista történetírásunk korábban 
az 1848-as forradalmat követő idő
szakból általában csak a nagy törté
nelmi tetteket, előre mutató korszako
kat vizsgálta. E szemléletbe az első 
világháború csak a forradalmakat szü-

Üj kiállítás az Országos Hadtörténeti Múzeumban 
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lő, előkészítő folyamatként illeszkedett. 
T.Csak miután a bővülő időtávlat tör
ténelemmé változtatta a második vi
lágháború tragikus időszakát. . . — 
hangsúlyozta Pölöskei Ferenc — nyílt 
lehetőség a botlásokban, retrográd ten
denciákban, sőt a kifejezetten tragikus 
eseményekben rejlő történeti tudatfor
máló tanulságok kiaknázására is." Ez 
a feltáró munka érkezett most, a ki
állítás megnyitásával, újabb állomásá
hoz. 

Az első terem az 184<8—49-es forra
dalom és szabadságharc bukása utáni 
időket, az önkényuralom korszakát 
idézi fel. Már az első vitrinben kiállí
tott dokumentumok beszédesen mutat
ják be a nehéz időket: hirdetmény, 
rendszabály, császári nyíltparancs; va
lamennyi a megfélemlítés eszköze. Az 
önkényuralom félelme jogos, él még az 
oly közel volt szabadság emléke. A ha
talom összegyűjti a fegyvereket: akit 
rejtegetésen kapnak, az ellen „az ezen 
kivételes állapotban fennálló törvények 
teljes szigora fog alkalmazta tni" — 
írja egy 1850. októben 13-án kelt ren
delet. A hatalom csendőrséget állít fel, 
besorozza a szabadságharc volt hon
védéit az osztrák hadseregbe: felsze
relésük, ruházatuk osztrák mintájú, a 
vezénylés nyelve német. Ám az 50-es 
évek végére — mind külpolitikájában, 
mind a belpolitikában — válságba ke
rül a birodalom: 1860-ban a császár az 
úgynevezett októberi diploma kiadásá
ra kényszerül 

A Magyar Nemzeti Igazgatóság 1859-
ben olaszországi légió szervezéséhez 
kezd. Garibaldi 1860-ban partra száll 
Marsalában, seregében harcol Türr 
István tábornok vezetésével a magyar 
légió. A kiállított tárgyak — a Gari
baldi emlékérem, egy ismeretlen lé
giós tiszt sapkája — ezeknek a harcok
nak, s résztvevőiknek állít emléket. 
Különösen figyelemreméltó a magyar 
légiót szervező Klapka György szolgá
lati szablyája. 

A birodalmat 1859-ben — Lombar
dia elvesztésével — súlyos csapás éri, 
az 1866. július 3-i königgrätzi vereség
gel pedig nemcsak Velencét, hanem a 

Német Szövetségen belüli vezető sze
repét is elveszti. Négy nappal később 
már kéréssel — nem nyíltparanccsal — 
fordul magyarjaihoz a császár, hogy 
„hű népei" keljenek a birodalom vé
delmére, mert „a gondviselés keze sú
lyosan nehezedett ránk". 

A kül- és belpolitikai helyzet már 
korábban engedmények tételére kény
szerítette Ferenc Józsefet. 1865-ben 
Pestre országgyűlést hívott össze. A 
következő vitrinben az országgyűléshez 
intézett leiratot láthatjuk, amelyet im
már „kedvelt híveinek" küldött. A 
nagy esemény emlékére külön érmek 
készültek, ezeket is a leirat mellett 
találjuk. Az enyhülés következménye 
1867-ben a vizsgálatok megszüntetésé
ről szóló rendelkezés, ennek következ
tében több, a szabadságharcban részt 
vett politikus és katona — így Perczel 
Mór — hazatér. A kiegyezésről — 
sajnálatos módon — csupán Kossuth
nak Nagyvárad közönségéhez írott nyílt 
levele tanúskodik. Még mindig ugyan
ebben a tárlóban (ezért, s a tárló elé 
írt magyarázó szöveg ellenére, kissé 
áttekinthetetlen e periódus története) 
találjuk a honvédség felállításáról szóló 
1868: XLI törvénycikk eredeti példá
nyát, egy fényképet az 1878-as berlini 
kongresszusról, a Függetlenségi Párt 
gyászjelentését Kossuth haláláról, az 
úgynevezett turini táviratot, s végül egy 
gyászszalagot a csak végső nyugovóra 
hazatért Kossuthot megtisztelő temetési 
koszorúk egyikéről. 

A kiegyezés a soknemzetiségű állam
ban újabb ellentéteket érlelt. E korszak 
nemzetiségi megoszlását szemléletesen 
tárja elénk a színes térképvázlat. 

A kiállítás foglalkozik a XIX. szá
zad végének gazdasági és társadalmi 
helyzetével, Magyarország iparosodásá
val, ezen belül a hadiiparral: megis
merkedhet a látogató például a Mann-
licher-töltények gyártásával, a tüzérsé
gi gránátok szerkezetével, s egy — a 
kőszegi hadfelszerelési gyárban készült 
— csákóval. Ebben a vitrinben kapott 
helyet az ezredéves évforduló hadi
anyag-kiállításáról készült kép is. 

A kiállítás ezek után a hadügy ki-
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egyezést követő helyzetét ismerteti. 
Magyarország önállósága csak viszony
lagos volt, az úgynevezett közös ügyek
hez tartozott — a külügy és a pénz
ügy mellett — a hadügy is. A Monar
chia szárazföldi hadereje a császári
királyi közös hadseregből, az osztrák 
Landwehrből és a magyar királyi hon
védségből tevődött össze. Az említett 
törvénycikk értelmében a honvédség a 
„fegyveres erőnek kiegészítő része", s 
felhasználhatják „háború idején a had
sereg támogatására és belvédelemre, 
békében kivételesen a belrend és biz
tonság fenntartására is". A honvédség
nek ekkor csak két fegyverneme volt: 
a gyalogság és a lovasság (huszárok és 
dzsidások). Ezenkívül megszervezésre 
került még néhány szolgálati ág: or
vosok, számvevők, méneskar stb. A 
honvéd tüzér és műszaki alakulatokat 
csak 1912 után állították fel. A hon
védség egyenruházatát, fegyverzetét, 
felszerelését a felállításkor azonnal 
meghatározták. Mindez igen változatos 
képet mutatott, például az újonnan fel
állításra került tíz honvéd-huszárezred 
legénysége hét különböző színű csákót 
hordott, míg ruházatuk színe meg
egyezett a közös hadseregbeli huszáro
kéval, mindössze a zsinórzat színe és 
formája volt más. Ezt a változatossá
got mutatja az első terem ruházati 
anyaga, a felszerelési cikkek, fegyverek; 
a nagy tárlóban látható közös, illetve 
honvéd-gyalogos, -huszár, méneskari 
legénységi és tiszti egyenruhák, fel
szerelési tárgyak, valamint a kisebb 
tárlókban elhelyezett 69 M honvéd
huszár csákó, 1870 M Gasser-forgó-
pisztoly, 1861/69 M honvédtiszti emlék-
szablya, vagy a legénységi kitüntetések, 
evőcsésze, tábori kulacs, gyalogsági 
ásó stb. 

A honvédelmi törvény lehetőséget 
adott a fegyveres erő belső tömegmeg
mozdulások elleni felhasználására is. 
Két ilyen alkalomról láthatunk fény
képet : 1905-ből, amikor a főváros la
kossága az általános választójogért 
tüntetett, s az emlékezetes, ún. „vér
vörös csütörtök"-ről, 1912. május 23-ról. 

Az első terem a boszniai okkupáció 

bemutatásával, a bosnyák partizánok 
harcaival zárul. 

A világháború okait, közvetlen előz
ményeit feltáró dokumentumokat a kö
vetkező kiállítási teremben láthatjuk. 
1879-ben létrejött a titkos szerződés 
Ausztria—Magyarország és Poroszor
szág között. Közel egy időben az ellen
tábor országai is tárgyalásba kezdtek, 
ennek eredménye Anglia, Franciaor
szág és Oroszország imperialista hár
masszövetsége. 1912—13-ban már a vi
lágháború első nagy erőpróbája, a bal
káni háború zajlik. 

Az előkészített világháború kirobban-
tásának ürügyét 1914. június 28-a 
szolgáltatta: Ferenc Ferdinánd trón
örökös és felesége, Chotek Zsófia meg
gyilkolása Szarajevóban. Az esemény 
után egy hónappal megtörtént a had
üzenet, amelyet július 28-án a nagy
betűs címoldalakkal megjelenő napi
lapok hoznak a nagyközönség tudomá
sára. Magasra csap a háborús hisztéria, 
az emberek még nem látják azt, amit 
a kései múzeumlátogató a kiállított 
mozgósítási hirdetményből kiolvas. 

A hadüzenet továbbítása után a 
hadviselő felek felduzzasztottak had
seregeik létszámát. Az erőviszonyok 
alakulását, valamint a szemben álló 
felek haditerveit grafikonok szemlél
tetik. 

A Monarchia villámháborúra és győ
zelemre készül. A korabeli röpirat: 
„Ki fog győzni?" — szétnyitva az el
lenfeleket ábrázolja, összehajtott for
mában Ferenc Józsefet és Vilmos csá
szárt. 

A kiállítás felhívja látogatói figyel
mét: a hadsereg mellett súlyos terhek 
nehezednek a hátországra is. Az 1912: 
LXIII. törvénycikk, a háború esetére 
szóló kivételes rendelkezés alapján 
„hadi célokra szükséges személyes szol
gálatok teljesítésére minden munkaké
pes férfinemhez tartozó polgári egyén 
kötelezhető, aki életének 50-ik évét be 
nem töltötte". (Hivatalos hirdetés, 1915. 
április 21.) A székesfőváros polgármes
tere önkéntes őrsereget toboroztat, az 
üzemeket országosan hadiüzemmé "nyil-
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vánítják, á nők mind nagyobb szerep
hez jutnak a hadiüzemekben. 

Az erőviszonyok, a hadihelyzet ala
kulásának ábrázolásával a kiállítás 
minden hadviselő felet bemutat, ezt a 
tárgyi emlékek teszik még szemlélete
sebbé. Láthatunk itt 1903 M belga 
Browning-pisztolyt, német, valamint 
orosz kitüntetéseket, váll-lapokat, 1891 
M Mossin-Nagant ismétlőpuskát, az 
inkább békés időszakból ismert fran
cia Becsületrendet, s külsejében a ma 
megszokottól alig eltérő francia tüzér
ségi látcsövet. Itt találjuk a háború 
már új fegyverét is, az 1914 M francia 
Hotchkiss géppuskát is. 

A termet — mint az előzőeket — 
az egyenruhákat bemutató vitrinsor 
zárja: korántsem színes, díszes-prémes 
huszáregyenruhákat mutat, hanem 
harctérit, „csukaszürkét", illetve tábo
ri zöldet. 

A kiállítás harmadik terme tárja 
elénk a háborút a maga teljes valósá
gában. A látogató első pillantása egy 
puszta, szürke tájat ábrázoló nagymé
retű fényképre esik. Közelebb érve 
döbbent meg a felirat: A VERDUNI 
ERDŐ. Verdun a háború első olyan 
állomása — az 1914—1915-ös német és 
osztrák—magyar kezdeti sikerek után 
—, ahol a hadviselő felek 1916 feb
ruárjától augusztusig minden erejüket 
bevetik, s a harcoknak csak mindkét 
fél teljes kimerülése veti végét. 

Közben a háborúba újabb hatalmak 
lépnek: Olaszország 1915 májusában, 
Bulgária 1915 októberében, Románia 
1916 augusztusában. Bár a Monarchia 
hadereje sikerrel mérkőzik az újabb 
ellenséggel, .1916. június 4-én Luck 
térségében Bruszilov csapataitól hatal
mas vereséget szenved. A veszteség 
több mint másfél millió halott és se
besült. 

Az imperialista háború vesztesei a 
hadiárvák, hadiözvegyek és sebesültek 
is. A Vöröskereszt, az egészségügyi 
szolgálat tevékenységét is jelzi a ki
állítás. A vöröskeresztes és egészség
ügyi szolgálati jelvények, kitüntetések 
között megrázó falragasz a tárlóban: 

„Felhívás a mindkét szemükre meg
vakult katonák segélyezésére." 

1916 végén Ferenc József meghal. 
November 22-én a tökéletesen cenzú
rázott Népszava adja hírül a rég várt 
eseményt. A cenzúrát a Monarchia te
rületén mindig előszeretettel alkalmaz
ták. A kivételes sajtótörvényt még a 
háború előtt, 1912-ben megalkották, s 
a háború kitörésekor megszigorították. 
Hírzárlatot rendeltek el az egyes hadi
eseményekkel — főként vereségekkel 
— kapcsolatban; a kommentárok meg
jelenését pedig megtiltották. A sajtó 
nemegyszer folyamodott ahhoz a mód
szerhez, hogy a cenzúrázott részeket 
a nyomda nem szedte ki, de a helyét 
üresen hagyták, amint a Népszava itt 
kiállított számán is látható. A fejléc 
alatt csak a nagy betűs cím áll: I. 
Ferenc József meghalt — a nekrológ
ból egy sor sincs, üres az újság első 
oldala. Elképzelhetjük, milyen lehetett 
a gyászjelentés. Az ily módon utcára 
került Népszavát elkobozták, az itt ki
állított példány ritkaságszámba megy. 

A szigorú cenzúra a békekezdemé
nyezésekről szóló közlésekre is vonat
kozott. Ennek ellenére a közvélemény 
egyre inkább a béke szószólóira és nem 
a háborús uszítókra volt kíváncsi. IV. 
Károly király koronázása még a régi 
pompával és külsőségekkel, de a töme
gek érezhető ellenszenvének kíséreté
ben zajlott le. Nem sokkal ez után 
(1917) Stockholmban már békeelőkészí
tő tárgyalásokra került sor, ezen a ma
gyar szociáldemokraták is képviseltet
ték magukat. Ügy tűnt, a háború vége 
felé jár. „A jelenlegi háború révén 
több bőrt nyilván már ne>m lehet le
nyúzni a bérmunka igavonó barmairól 
— ez a világpolitikában most észlel
hető fordulat legkomolyabb gazdasági 
a l ap ja . . . a tartalékok általában kime-
rülőben vannak" — idézi Lenin meg
állapítását a kiállítás magyarázó szö
vege. 

A békekísérletek korainak bizonyul
tak, s ez a kudarc a háború még he
vesebb folytatására ösztönözte a had
viselő feleket. Az események gyorsan 
követik egymást. A németek 1917. feb-
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ruár 1-én meghirdetik a korlátlan bú-
várhajó-háborút. 1917. április 6-án az 
Egyesült Államok belép a háborúba az 
antant oldalán. Minderről már a ne
gyedik, s egyben utolsó terem kiállított 
dokumentumai és tárgyai tudósítják a 
látogatót: amerikai toborzóplakát — 
I want You for U. S. Army, „Már csak 
te hiányzol" — , USA 1917 M Enfield 
ismétlőpuska, s a jól ismert 1911 M 
Colt öntöltő pisztoly. 

A háború végső szakaszához érkezett. 
Az 1917-ben vívott ún. „anyagcsatákat" 
a technikai eszközök eddig nem látott 
mennyiségének alkalmazása jellemezte. 
Fényképek mutatják a harckocsiütkö
zeteket, repülőgép-támadásokat, lát
hatjuk az angol, német, francia harc
kocsi típusokat. 

A hátországban, s a mind nagyobb 
létszámú hadifogolytáborokban nő az 
elégedetlenség, a hadifoglyok kapcso
latot keresnek forradalmi csoportok
kal. Különösen az Oroszországban élő 
foglyok egyre nagyobb tömegét ra
gadja magával a forradalmi lendület. 
A magyar hadifoglyok — a kiállított 
korabeli fénykép tanúsága szerint — 
Tomszkban, Kun Béla vezetésével, 
már 1917 májusában tüntetnek az 
Osztrák—Magyar Monarchia imperia
lista politikája ellen. A frontokon tö
megével jelennek meg a háborúellenes 
röpiratok. A megtorlás, fenyegetés — 
válaszul a békeakaratra — nem késik: 
„Tudósítunk arról, hogy minden az 
osztrák—magyar vagy német hadsereg 
katonája štisztje, a ki fogságba kerül, 
és magával meg fog hozni valami for
radalomra a mi katonáinkat behívó 
proklamációt, az a hadi törvényszék 
elő meg lesz állítva." 

1917 februárjában polgári demokra
tikus forradalom tört ki Oroszország
ban. Tárgyi emlékek, a tárló doku
mentumai tudósítanak az események
ről, például a Vaszilev-szigeti (Péter
vár) Vörös Gárda karszalagja, vagy a 
pétervári munkás- paraszt- és katona
küldöttek felhívása a világ népeihez 
az igazságos békéért. 

Bár a forradalmat a munkás-pa
raszt- és katonatömegek hajtották vég

re, a hatalom az antantbarát burzsoá
zia kezében maradt. Az ideiglenes kor
mány a háborút a „győzelmes befeje
zésig" akarta folytatni. De a Kerensz-
kij-offenzíva július 1-i veresége össze
omlással fenyegette a keleti arcvona
lat. Számítani lehetett Oroszország ki
válására, annál is inkább, mert a fel
fegyverzett pétervári munkások és ka
tonák a bolsevik párt vezetésével 1917. 
október 25-én (november 7-én) meg
döntötték a burzsoá ideiglenes kor
mányt és kezükbe vették a hatalmat. 
A Lenin vezetésével összeült II. szov
jet kongresszus bejelenti a háború be
fejezését. Ezt valamennyi harcoló fél 
tudomására hozzák. 

A kiállítás egyik értékes darabja 
„Az orosz munkás-, katona- és paraszt
képviselőtanácsok országos kongresz-
szusának az 1917. október hó 26-án 
(ó-stílus szerint) tartott összülésén el
fogadott békehatározata" egy magyar 
nyelvű példánya. A fegyverszüneti, 
majd béketárgyalások 1917. december 
3-án kezdődtek Breszt-Litovszkban, s 
1918. március 3-án került sor a béke
kötésre. A tárlóban kiállított tárgyak 
között találhatjuk — a tárgyalásokról 
készült fénykéip és emlékérem mellett 
— az egyezmény aláírásánál használt 
tollak egyikét is. 

1918-ban bekövetkezett a központi 
hatalmak teljes veresége: júniusban az 
osztrák—magyar csapatokat érik sú
lyos veszteségek az olasz fronton, 
szeptemberben Bulgária teszi le a 
fegyvert a szerb—francia csapatok 
előtt. Törökország október 30-án kér 
fegyverszünetet az angoloktól. A Mo
narchia csapatait a Piavénái újabb ve
reség éri október 28—29-én. A Had-
seregparanosnokság fegyverszünetet 
kér, a katonák valamennyi fronton le
teszik a fegyvert. A Monarchia kato
nái számára 1918. november 4-én dél
után 3 órakor véget ért a háború. 

A Magyarországon is megindult for
radalmi erjedés — a háborús szenve
dések, az ország egyre fokozódó nyo
morának következtében, mit hűen 
szemléltetnek a tárlóban elhelyezett 
plakátok : „Jegyezz hadikölcsönt", 
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„Mindent a hadseregnek", „A cukor
fogyasztás korlátozása", „Fehér kenyér 
sütésének beszüntetése" — az ősziró
zsás forradalomban teljesedik ki. Októ
ber 31-én megjelennek a falragaszok 
a pesti utcán: „Magyarország első nép
kormánya megalakult és átvette az 
ország ügyeinek vezetését. Legelső és 
legsürgősebb dolga lesz a béke meg
kötése . . . jöjjön az élet újjáteremtő 
munkája." 

Az antant haderők 1918. augusztus 
8-án a Somme mentén áttörik a né
met vonalakat. A német hadvezetés a 
hátországtól sem remélhet semmit: 
Berlinben november 9-én kikiáltják a 
köztársaságot. 1918. november 11-én 
kerül sor a híressé-hírhedtté vált 
compiègne-i erdőben a fegyverszünet 
aláírására. 

A kiállítás megdöbbentő számada
tokkal zárul: a háború négy éve alatt 
napi át.lag 140 millió dollárt költöttek 
a hadviselő felek, a háború összköltsé
ge meghaladta a 200 milliárd dollárt. 

E negyedik terem utolsó tárlója mu
tatja be — kommentár nélkül — a 
művégtagot, a botviselési engedélyt a 
vakok számára, a háború testet-lelket 
megnyomorító borzalmait, embertelen
ségét, a háború mérlegét. Végül egy 
színes térkép, mely bemutatja: a hábo
rú végeztével az Osztrák—Magyar Mo
narchia alkotóelemeire hullott szét, 

Mint már elöljáróban említettük, a 
kiállítás híven mutatja az első világ
háború imperialista voltát, a politikai 
törekvéseket, a háború előzményeit s 
az azt követő forradalmi megmozdulá
sokat. Elemzi Szovjet-Oroszország meg

születésének hatását. Megismertet a 
haditechnikával, felszereléssel, egyen
ruhákkal. 

Reméljük, nem hat ünneprontásnak 
néhány kritikai észrevétel. Nagyon de
koratív az Osztrák—Magyar Monarchia 
kitüntetéseit bemutató tárló, de elhe
lyezése véleményünk szerint nem sze
rencsés. Szépségével, ékszer jellegével, 
csillogásával elvonja a látogató figyel
mét a történelmi esemény ékről. Cél
szerű lett volna — az egyenruhákhoz 
hasonlóan — elkülönítve kiállítani. 

A kiállítás harmadik termében ront
ja az összképet a középre állított két 
— 1912 és 1915 M — hegyiágyú. Azt 
akarták érzékeltetni a rendezők, hogy 
nemcsak a hadseregek létszáma s a 
hadikiadás nőtt, hanem a fegyver 
is? A pergine-i osztrák—magyar repü
lőteret bemutató dioráma mintha nem 
lenne teljesen készen. A festett háttér 
és a terepi rész nincs összhangban, 
hiányzik a géptípusok feltüntetése, a 
lajstromjelek, a lépték. (A méretarány
feltüntetés egyébként másutt is hiány
zik: pl. a Sopwith Gamel vadászgépnél 
és a „harminc és feles" mozsár modell
jénél.) 

Együttvéve, a Múzeum első világhá
borús állandó kiállításának újjárende
zése és ismételt megnyitása jelentős 
eredmény. Tudva azt, hogy a Múzeum 
felújító tevékenységének mind az 1848 
—1849-es szabadságharcot, mind az 
első világháborút bemutató kiállítás 
egy-egy állomása, érdeklődéssel vár
juk a folytatást. 

Rákóczy Rozália 



BIBLIOGRÁFIA 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNELMI REPERTÓRIUMA 

1973 

II. RÉSZ 

Keleti hadszíntér 

Episev, A.: A hadtörténelem hősi sza
kasza. — KZ, 1973. 260. sz. 2. p. 

Golusko, I. : A szovjet fegyveres erők 
hadtápja a Nagy Honvédő Háború 
időszakában. — VIZs, 1973. 10. sz. 
31—38. p. 

Kleinfeld, Gerald L.—Tambs, Lewis A.: 
A spanyol Kék Hadosztály a máso
dik világháború keleti frontján. — 
MA, 1973. 1. sz. 8—13. p. 

Kolesznik, A. D. : Népfelkelő városok 
— hősök. (Moszkva, Odessza, Sze-
vasztopol, Sztálingrád stb.) — VI, 
1973. 12. sz. 101—113. p. 

Komárov, N. Ja.: A ladogai szállítóvo-

Arusanjan, B.: A 12. hadsereg harcte
vékenysége a Nagy Honvédő Háború 
kezdeti időszakában 1941 július
augusztus. Visszaemlékezés. — VIZs, 
1973. 6. sz. 60—65. p. 

Dokumentumok a Nagy Honvédő Há
ború kezdeti időszakából. — VIZs, 
1973. 5. sz. 64—75. p. 

Gagaev, M. : Kremencsugi népfelkelők 
1941-ben. — VIZs, 1973. 5. sz. 84— 
87. p. 

Ivanov, Sz. : A szovjet hadművészet a 
Nagy. Honvédő Háború kezdeti idő
szakában. — VM, 1973. 3. sz. 65. p. 

nalak légvédelmi biztosítása. — 
ISzSzSzR, 1973. 3. sz. 88—98. p. 

Komárov, N. Ja.: Murmanszk és a ki-
rovi vasútvonal légvédelme. 1941— 
1944. — VIZs, 1973. 2. sz. 92—97. p. 

Nazarewicz, R.: Lengyelek részvétele a 
hitlerista hadsereg Szovjetunió elleni 
támadása előkészületeinek felderíté
sében. — WPH, 1973. 3. sz. 497— 
530. p. 

Sawicki, T.: A keleti frontnak a hitle
rista Németország szétverésében be
töltött döntő szerepét jelző néhány 
mutató. — MW, 1973. 12. sz. 61—79. 
P-

Klimko, Sz. : A folyóakadály leküzdése. 
[Az Oka-folyón való átkelés közúti 
biztosítása 1941 decemberében.] — 
TiSz, 1973. 4. sz. 49-^51. p. 

Konecki, T. : Harccselekmények a tá
voli Északon 1941-ben. — WPH, 1973. 
1. sz. 121—173. p. 

Kopacz, J. : Moszkva légvédelme a 
Nagy Honvédő Háborúban. — WPL, 
1973. 12. sz. 44—46. p. 

Poluskin, M.: A moszkvai csata a 
résztvevők visszaemlékezéseiben, — 
VIZs, 1973. 12. sz. 96—103. p. 

Szivankov, A.: Találkozóharc Borovká-

A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka es a moszkvai csata 1941 

— 399 — 



nál 1941 júniusában. — VIZs, 1973. 
5. sz. 43—17. p. 

VasziVev, N.: A leningrádi gyalogsági 

Acskaszov, V. : A moonsundi deszant-
hadművelet. — VIZs, 1973. 4. sz. 29 
—36. p. 

Aniszimov, N.: A hadtáp a Donec-me-
dence felszabadításáért folytatott 
harcokban. — TiSz, 1973. 8. sz. 49— 
53. p. 

Askerov, V. : A Dnyeper melletti csa
tában. — VPVO, 1973. 11. sz. 88— 
93. p. 

Babadzsanjan, A.: Az 1. harckocsi
hadsereg a belgorod—harkovi had
műveletben. — VIZs, 1973. 8. sz. 23 
—31. p. 

Babadzsanjan, A.: Az 1. harckocsi
hadsereg a kurszki védelmi ütközet
ben. — VIZs, 1973. 7. sz. 41—50. p. 

Babuskin, A.: Az ellenség vegyi harc
eszközeinek felderítése. A 2. Ukrán 
Front tapasztalatai 1944—1945-ben. 
— VIZs, 1973. 1. sz. 85—89. p. 

Bagramjan, L: Az orlovi hajlat északi 
arcvonalán mért csapás. — VM, 1973. 
9. sz. 65—74. p. 

Batov, P.: A „Citadella" bukása. [Visz-
szaemlékezés a kurszki csatára.] — 
Fáklya, 1973. 13. sz. 14—15. p. 

Batov, P.: A Dnyeperért vívott ütkö
zet. — VV, 1973. 9. sz. 111—114. p. 

Batov, P.: Történelmi jelentőségű győ
zelem. A kurszki csata 30. évforduló
jára. — KZ, 1973. 182. sz. 2. p. 

Birjukov, G.—Tokmakov, A.: A tüzér
ség a 13. hadsereg védelmében. [A 
kurszki csata 30. évfordulójára.] — 
VIZs, 1973. 8. sz. 41—48. p. 

Bojko, N.: Pártpolitikai munka a 6. 
gárda lövészhadosztálynál. [A kursz
ki csata 30. évfordulójának emléké
re.] — VIZs, 1973. 8. sz. 61—65. p. 

Bordzilowski, Jerzy: A kurszki csata. 
A védelem műszaki biztosításának 
problémái. — WPH, 1973. 1. sz. 95— 
120., 4. sz. 103—124. p. 

Boriszov, N.: A Cuba testvérek hőstet
te 1943 februárjában. — VIZs, 1973, 
2. sz. 70—72. p. 

iskola növendékeinek védelmi tevé
kenysége 1941 júliusában. — VIZs, 
1973. 6. sz. 52—56. p. 

Dokucsaeva, Ju.: Pártpolitikai munka 
a Volgai Flottillánál a sztálingrádi 
csata idején. — VIZs, 1973. 2. sz. 56 
—60. p. 

Dudarev, Sz. : Erőszakos folyóátkelés 
tüzérségi biztosítása. [Harc a Dnye
perért 1943-ban.] — VIZs, 1973. 9. 
sz. 23—29. p. 

Emeľjanenko, N.—Hvosztov, A.: Akik 
nem félték a halált. A 92. önálló 
lövészdandár a sztálingrádi csatában. 
— VIZs, 1973. 2. sz. 43—49. p. 

Eronin, N. : Csata számokban. [A Dnye
perért folyó küzdelem adatokban.] 
— VIZs, 1973. 9. sz. 43—53. p. 

Förster, Jürgen; A Wehrmacht-vezetés 
1943. évi hadászati elképzelései. — 
MM, 1973. 1 .sz. 95—108. p. 

Gladkih, G. : Az utolsó gránátig. [A 
kurszki csata védelmi harcai.] — 
VIZs, 1973. 12. sz. 47—50. p. 

Golikov, F.: Az osztrogozsszk—rosz-
szosi hadművelet, 1942. december— 
1943. március. Visszaemlékezés. — 
VIZs, 1973. 1. sz. 62—67. p. 

Golokolenko, I.-. Kalács felé. — VV, 
1973. 2. sz. 118—120. p. 

Gorosko, N. : Pártpolitikai munka az 
54. hadseregben a tihvini ellentáma
dás idején. — VIZs, 1973. 11. sz. 79 
—83. p. 

Gurkin, V.: A bekerített hadseregcso
port megsemmisítése. A Kol'co had
művelet számokban. A sztálingrádi 
győzelem 30. évfordulójára. — VIZs, 
1973. 2. sz. 34—42. p. 

A halhatatlan hőstett hősei. [Sztálin
grádi csata.] — VV, 1973. 2. sz. 111 
—114. p. 

Harminc éve történt: A szokolo-i csa
ta. — Wk, 22. sz. 1973. 67. p. 

Ivanov, Sz.; A Voronyezsi Front védel
mi hadművelete. — VIZs, 1973. 8. 
sz. 11—23. p. 

Koltunov, G.: A „Citadella" hadműve
let csődje. [A kurszki csata 30. év-

Az 1942—1944. évi hadműveletek 

— 400 — 



fordulójára.] — VIZs, 1973. 7. sz. 19 
—31. p. 

Konjuskov, N.—Gruskin, V.: A légvé
delmi csapatok ellátása. A hadtáp
alegységek tevékenysége a- németeket 
Leningrád alatt szétverő csapatok 
biztosításában. — TiSz, 1973. 1. sz. 
36—38. p. 

Kozlov, L. P.: A „kék vonal" áttörése. 
[Kubány körzetében folytatott had
művelet eseményei.] — VIZs, 1973. 
9. sz. 78—83. p. 

[Kozlov] Koslow, L. P.: A szovjet nép 
erőfeszítése a fasiszta csapatok szét
zúzására a sztálingrádi harcok alatt. 
— Mg, 1973. 1. sz. 16—27. p. 

A kurszki csata. Szovjet hadvezetők 
feljegyzései és emlékezései. — Wk, 
24. sz. 1973. 67—68. p. 

A kurszki ív védelmi övezetének meg
szervezéséről. — VIZs, 1973. 6. sz. 66 
—72. p. 

Kuzovkov, I.: Harcokban Szevszk alatt 
1943 augusztusában. [Visszaemléke
zés.] — VIZs, 1973. 5. sz. 56—59. p. 

Lapata, N.: Üdvözlet a Dontól! Üdvöz
let a Volgától! — VV, 1973. 2. sz. 
,115—118. p. 

Leljusenko, D. : A nagy győzelem. [A 
sztálingrádi csata 30. évfordulójára.] 
— VV, 1973. 2. sz. 108—110. p. 

Levcsenko, V.: Lövészezred hídfőfogla
lása. [Harc a Dnyeperért 1943 őszén.] 
— VIZs, 1973. 9. sz. 40—44. p. 

Lupsev, V.—Szilin, N. : Egy lépést 
sem hátra. [A kurszki csata.] — 
VIZs, 1973. 10. sz. 53—57. p. 

Makarevszkij, V.: A 11. gárdahadse
reg támadásának műszaki biztosítása. 
[A kurszki csata 30. évfordulójára.] 
— VIZs, 1973. 8. sz. 48—54. p. 

Maljugin, N. : A 14. hadsereg hadtápja 
a petsamo—kirkenesi hadműveletben. 
1944. — VIZs, 1973. 2. sz. 97—102. p. 

Mescserin, V.: A Ladoga-tó medrének 
alján. [Üzemanyag-ellátás 1942—1943-
ban.] — TiSz, 1973. 1. sz. 39—40. p. 

Mihajlenko, I.—Csedleev, N.: A vasúti 
közlekedés légvédelme. [A kurszki 
csata 30. évfordulójának emlékére.] 
— VIZs, 1973. 8. sz. 54—60. p. 

Moszkalenko, K.: A kievi hadművelet. 
— VIZs, 1973. 12. sz. 51—58. p. 

Moszkalenko, K. : A kievi ütközet. — 
VV, 1973. 11. sz. 110—113. p. 

Orlov, A.—Komárov, N.: Harc Lenin
grádért: tények és fikciók. — KZ, 
1973. 285. sz. 2—3. p. 

Parkin, P.: Deszant éjszakai kirakása. 
[1942 — Belorusszija.] — VIZs, 1973. 
10. sz. 49—52. p. 

Pavlov, K. : A leningrádi blokád áttö
résének napjaiban. [1943.] — TiSz, 
1973. 1. sz. 41—49. p. 

Penkov, Szt. : A kurszki csata. — VoM, 
1973. 5. sz. 84—90. p. 

Plotnikov, Ju.—Csabán, I.: A Kauká
zusért folytatott harcokban. (A csa
patok hadtápbiztosításának néhány 
kérdése támadó és védelmi hadmű
veletekben 1942—1943-ban./ — TiSz, 
1973. 2. sz. 42—47. p. 

Pokrovszkij, A.—Isztomin, V.; Az 
1943. évi szmolenszki támadó had
művelet. — VIZs, 1973. 10. sz. 11 
—23. p. 

Poljakov, N.: A 3. gárdahadsereg hős 
egészségügyi katonái 1943—1944-ben. 
— VIZs, 1973. 5. sz. 53—55. p. 

Portugal'szkij, R. : A híradás megszer
vezése a dnyeperi csatában. — VIZs, 
1973. 9. sz. 29—36. p. 

Puzejkin, V.—Proszkurin, A.: Légi 
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Bourlier: A Lomont-i ellenállási cso
port tevékenysége. 1944. augusztus
szeptember. — RHA, 1973. 1. sz. 253 
—268. p. 

Bukarest gondot okozott Hitlernek. 
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zánlány. [Zoja Koszrnogyemszkaja] 
— NDK, 1973. 9. sz. 15—17. p. 

Serbanescu, I.: A román nép antifasisz
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ségekben. /1942—1944./ — VISz, 1973. 
1. sz. 154—166. p. 

Wolczew, W. : Az Armia Krajowa Lub
lin körzetében a felszabadítás idő
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borús bűnös a stuttgarti egyetem 

Baldini, A.: A szovjet—kínai nézetel
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Jaroszewicz, P.: A szocialista haza hű
séges szolgálatának 30 éve. — WL, 
1973. 10. sz. 4—10. p. 

Jaruzelski, Wojciech: A haza és a nép 
hűséges szolgálatában. — WPH, 1973. 
4. sz. 290—295. p. 

Jaruzelski, W.: A lengyel néphadsereg 
30 éves fennállása a szocialista haza 
további szolgálatára ösztönöz. — 
WL, 1973. 10. sz. 15—20. p. 

Jaworska, Zofia: Harminc éve alakult 
meg a lengyel fiatalok harci szövet
sége. — Le, 1973. 1. sz. 40. p. 

Kolodziejski, J. : A „VARSÓ" hadsereg 
vezérkari tisztjének visszaemlékezé
sei 1939-ből. — WPH, 1973. 2. sz. 
236—248. p. 

A Lengyel Néphadsereg harmincéves 
fennállásának kalendáriuma. — WL, 
1973. 9. sz. 32—104. p. 

Malczewski, Juliusz: Stefan Mossor ve
zérőrnagy memoranduma a lengyel 
vezérkar működésének átszervezésé
ről, 1947-ben. — WPH, 1973. 4. sz. 
249—254. p. 

Maslanka, J.\ Védelmi Tanácsok és 
Bizottságok 1920—1939 között. — 
MW, 1973. 2. sz. 64—77. p. 

Michalowski, N. : A lengyel légierő har
minc éve. — MW, 1973. 10. sz. 46— 
52. p. 

Michalskí, H.: A lengyel szocialista ka
tonai gondolkodás. 1942—1973. — WL, 
1973. 9. sz. 19—26., 10. sz. 28—35. p. 

Molczyk, Eugeniusz: A Lengyel Nép
hadsereg helye és szerepe a Varsói 
Szerződés tagállamainak védelmi 
rendszerében. — WPH, 1973. 4. sz. 
309—310. p. 

Musial, A.: A légierő a népi hatalom 
megszilárdításáért folytatott harcban 
1945—1947-ben. — WPL, 1973. 1. sz. 
61—67. p. 

Obiedzinski, M.: A Lengyel Néphadse
reg a nemzet békés szolgálatában. — 
WPH, 1973. 3. sz. 38—71. p. 

Olszewski, E.: A lengyel hadsereg 
részvétele a népi hatalom megszilár
dításáért folytatott harcban Rzeszów 
körzetében 1944—1947-ben. — WPH, 
1973. 2. sz. 29^51. p. 
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Pietrzak, Tadeusz: A Lengyel Munkás
párt a népi hatalom megteremtéséért 
vívott harcokban Észak-Mazowszén. 
— WPH, 1973. 4. sz. 75—102. p. 

Pietrzak, Tadeusz: A Lengyel Munkás
párt /PPR/ szerepe a népi hatalom 
megszervezésében Kelet-Mazowsze 
területén. — WPH, 1973. 1. sz. 61— 
94. p. 

Ratajczyk, L.: A lengyel forradalmi 
munkásmozgalom katonai tradíciói. 
— WPH, 1973. 3. sz. 92—121. p. 

Rola—Zymierski, Michal : Büszkeség
gel nézünk végig a Lengyel Néphad
sereg 30 éves útján. — WPH, 1973. 
4. sz. 19—20. p. 

Sawczuk, W. : 30 éves a Lengyel Nép
hadsereg. — Mg, 1973. 6. sz. 645— 
660. p. 

Sikorski, M.—Sobecki, E. : Húszéves a 
lengyel Repüléstechnikai Intézet. — 
WPL, 1973. 9. sz. 3—6. p. 

Siwicki, Florian: A Lengyel Néphadse
reg képzése és felemelkedése kor
szerű haderővé. — WPH, 1973. 4. sz. 
303—308. p. 

Sobieraj, L. : A Lengyel Légierő ünne
pe. [29 éves a Lengyel Légierő.] — 
WPL, 1973. 8. sz. 3—11. p. 

Sroga, A.: Az 1. és 2. lengyel, hadsereg 
az irodaiamban. — WL, 1973. 3. sz. 
103—110., 4. sz. 109—116. p. 

Syzdek, Br. : Harcokban született egy
ség. — WL, 1973. 12. sz. 82—89. p. 

Szlachcic, Franciszek: A Lengyel Nép
hadsereg 30 éve a haza szolgálatá
ban. — WPH, 1973. 4. sz. 29—35. p. 

Woszczynski, B. : A Lengyel Néphadse
reg gazdasági problémái és a polgári 
lakosságnak nyújtott segítsége 1945 
—4947-ben. — WPH, 1973. 3. sz. 619 
—629. p. 

Zsilin, P.—Szmorigo, N. : A Lengyel 
Néphadsereg 30 éves évfordulójára. 
— KZ, 1973. 219. sz. 3. p. 

Madagaszkár 

Korneev, L. A.—Ropulo, N. A.: A nem
zeti-felszabadító mozgalom fontos 
szakasza Madagaszkáron. /1920—1972./ 
— VI, 1973. 6. sz. 93—99. p. 

Magyarország 

Ambros, Eduard: Az osztrák—magyar 
vezérkar megalakulásáról. — W, 
1973. 5. sz. 264—267., 6. sz. 319—320. 
P-

Borús [József] Josef: Az 1848—1849-es 
magyar forradalom. 1—4. r. — Tr, 
1973. 2. sz. 117—,120., 3. sz. 221—225., 
4. sz. 317—321., 5. sz. 417—421. p. 

Gosztonyi Péter: A Magyar Néphad
sereg 1956—1960. — Wf, 1973. 4. sz. 
110—115. p. 

Gromov, O. : A szocialista hazafiság és 
a proletár internacionalizmus szelle
mében. [Nevelőmunka a Magyar 
Néphadseregben.] — KVSz, 1973. 21. 
sz. 72—76. p. 

Tarnowski, Zenon: Isaszeg a lengyel— 
magyar barátság jelképe. — Le, 1973. 
4. sz. 40—41. p. 

Nagy-Bri tannia 

Bowden, Tom: Az ír földalatti mozga
lom és a függetlenségi háború, 1919 
—1921. — AQ, 1973. 3. sz. 320—328. 
P-

Crosbie, George: A Curragh incidens, 
1914. — AQ, 1973. 4. sz. 490—497. p. 

Glover, Michael: Miles Nightingall 
dandártábornok levelei Portugáliá
ból, 1811. február-június. — JSAHR, 
207. sz. 1973. 129—154. p. 

Glover, Michael: A tiszti rang elérésé
nek útjai az angol hadseregben Na
póleon spanyol háborúja idején. 
Megvásárlás, pártfogás és előlépte
tés. — AQ, 1973. 2. sz. 211—215. p. 

Griggs, T. S.: Masonaföld és Manika 
meghódítása, 1890—1891. — JSAHR, 
207. sz. 1973. 27—39. p. 

Hargreaves, Reginald: A bátorság má
sik oldala. [A nélkülözések állhatatos 
elviselése. Példák a brit hadtörténe
lemből.] — Army, 1973. 9. sz. 30—35. 
P-

Hasiam, E. B.: A brit légierő repülés
történeti intézete és könyvtára. — 
RAF, 1973. 1. sz. 59—61. p. 

Jones, Clyve: Orániai Vilmos Hollan
diából Torbay-ba vezető hajóútjának 
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naplója, 1688. — JSAHR, 207. sz. 
1973. 13—18. p . 

Marshall, Douglas : A br i t u tászok 
Amer ikában , 1755—1783. — JSAHR, 
207. sz. 1973. 155—163. p. 

Marwick, A r t h u r : A második v i l ághá 
ború h a t á s a az angol népre . — 
RHDGM, 90. sz. 1973. 53—69. p . 

Pigot, Robe r t : A b r i t ka tona i repülés 
kora i időszaka. — RAF, 1973. 1. sz. 
51—57., 2. sz. 135—142. p . 

Preston, A d r i a n : A br i t védelmi s t r a 
tégia Tudor -kor i eredete . — AQ, 
1973. 3. sz. 350—354. p. 

Robson, B r i an ; A b r i t ek m a i w a n d i v e 
resége 1880. jú l ius 27-én. — JSAHR, 
208. sz. 1973. 194—224. p. 

Truhanovszkij, V. G.: Az angol d iplo
mác ia lapjai . Eden és a „megbékélés" 
poli t ikája. — VI, 1973. 1. sz. 125— 
149. p . 

Truhanovszkij, V. G.: An thony Eden 
bukása . Fegyver re l a kézben Nagy-
Br i t ann ia ha t a lmi érdekeiér t . — VI, 
1973. 9. sz. 128—143. p. 

Ward, S. G. P.—Litt , M. A.: Nicholas 
Delacherois k a p i t á n y levelei a XVII I . 
század közepéről . — JSAHR, 205. sz. 
1973. 5—il4. p . 

Weller, J a c : Az angol-zsidó ka tona i 
kapcsola tok hanya t l ása , 1929—1956. 
— AQ, 1973. 3. sz. 297—306. p. 

Zimulina, L. A. : Az í r Köztársasági 
Hadsereg. — VI, 1973. 8. sz. 130— 
141. p . 

N é m e t o r s z á g 

Becker, G e r h a r d : Követe lések a nép 
felfegyverzésére 1848-ban. D e m o k r a t a 
óvás a porosz nemzetőrségi tö rvény 
ellen. — ZfG, 1973. 11. sz. 1352—1376. 
P-

Bethge, W e r n e r — B r a m k e , Werner— 
Finker, K u r t : A Német K o m m u n i s t a 
P á r t ka tonapo l i t iká jának a l apvoná 
sai 1919—1920-ban. — Mg, 1973. 1. 
Sz. 41—51. p . 

Geyer, Michae l : A N é m e t Köztá rsaság 
h a d e r e j e : a Reichswehr . — MM, 
1973. 2. sz. 152^199. p . 

Hahn, H e r b e r t : A sváb körzet i kon t in 

gens megszűnése . — ZfH, 1973. 246. 
sz. 52—57., 247. sz. 123—131. p. 

Hahn, H e r b e r t : A W ü r t t e n b e r g i h a d s e 
reg k ia laku lása . — ZfH, 248/249. sz. 
165—172. p . 

Helmdachl E. : Hi t le r -puccs és a m ü n 
cheni gyalogsági iskola 1923-ban. — 
W, 1973. 11. sz. 592—595. p. . 

Kinner, K. : A Néme t K o m m u n i s t a 
P á r t marx i s t a—len in i s t a tö r t éne t 
szemléle tének fejlődése a Weimar i 
Köz tá rsaság éveiben. — Mg, 1973. 
6. sz. 742—743. p. 

Kluge, U l r i ch : Az Eisner és Hof fmann-
féle ba jor k o r m á n y o k k a t o n a - és t a 
nácspol i t ikája . — MM, 1973. 1. sz. 
7—58. p . 

Koch, Ul r ich : A b i roda lmi hadsereg . 
(A felső-rajnai-körzet . ) — ZfH, 1973. 
247. sz. 98—103., 248/249. sz. 158— 
162. p . 

Meier—Welcker, H a n s : A Re ichswehr 
két f iatal t i sz t jének levelezése 1930 
—1938-ból. — MM, 1973. 2. sz. 57— 
100. p . 

Meister, R.—Voigt, H. : A Néme t K o m 
mun i s t a P á r t h a r c a a p ro le ta r i á tus 
felfegyverzéséért 1921 nya rá tó l 1923 
őszéig. — Mg, 1973. 5. sz. 525—533. 
P-

Schmidt, J u l i u s : Lovassági a l t isztek lö
vésziskolán. [1910—1914. Spandau. ] 
— ZfH, 1973. 246. sz. 82—83. p . 

Showalter, Denn i s : Ka tonák , m i n t pos
t a m e s t e r e k ? A vi l lanytáví ró , min t a 
vezetés eszköze a porosz hadse reg
ben a XIX. század másod ik felében. 
— MA, 1973. 2. sz. 48—52. p. 

Sperling, He inz : D o k u m e n t u m o k a 
Re ichswehr szászországi had já ra t á ró l 
1923-ban. — Mg, 1973. 5. sz. 567— 
581. p . 

Sperling, He inz ; A Reichswehr-veze tés 
szerepe a h á b o r ú u t án i fo r rada lmi 
válságból a néme t kap i t a l i zmus r e 
la t ív s tabi l izációjába való á t m e n e t 
kor 1923—1924-ben. — Mg, 1973. 6. 
sz. 694—705. p . 

Véberschär, G e r d : Ha lde r vezérezredes 
a z 1938—1940. évi ka tona i e l lená l lás 
ban . — Wf, 1973. 1. sz. 20—31. p . 

Wacker, P e t e r ; A nassau i hercegség t á -
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bornokai 5. r. — ZfH, 1973. 246. sz. 
71—77. p. 

Wagner, Raimund: A Wehrmacht-ve-
zetés és a 4 éves tervpolitika a fa
siszta Németországban a második vi
lágháború kirobbanása előtt. — Mg, 
1973. 2. sz. 180—188. p. 

Wilke, Johannes: Német hadiönkénte
sek 1870—1871-ben. — ZfH, 1973. 
245. sz. 1—5., 247. sz. 114—117. p. 

Német Demokrat ikus Köztársaság 

Állandó készenlétben. 17 éves az NDK 
Nemzeti Néphadserege. — NDK, 1973. 
3. sz. 8. p. 

Falkenberg, E.—Günther, G.: A Nem
zeti Néphadsereg „Ernst Thälmann" 
katonai tanintézetének fejlődése. — 
Mg, 1973. 5. sz. 546—556., 6. sz. 673— 
681. p. 

Fiedler, E.—Meissner, K.-P. : A szocia
lista fegyverbarátság ábrázolása a 
Nemzeti Néphadsereg történetéről 
kiadott tézisekben. — Mg, 1973. 6. sz. 
714—716. p. 

Glaser, G.—Greese, K.—Nelles, T.: Az 
NDK Nemzeti Néphadseregének tör
ténetéhez. Tézisek. — Mg, 1973. 4. 
sz. Mell. 1—30. p. 

Höhn, Hans—Meissner, Klaus-Peter: A 
Nemzeti Néphadsereg és a Szovjet 
Hadsereg fegyverbaráti kapcsolatai
nak fejlődése 1963—4970 között. — 
Mg, 1973. 4. sz. 401—413. p. 

Hübner, Werner: „Az NDK Nemzeti 
Néphadserege történetének" tézisei
hez. Követelmények. — Mg, 1973. 5. 
sz. 589—593. p. 

Kessler, Heinz: A Szabad Németország 
Nemzeti Bizottsága az NDK Nemzeti 
Néphadseregének hagyományképé
ben. — Mg, 1973. 3. sz. 261—271. p. 

Kopp, Fritz: Az NDK és a nemzeti 
egység. Dokumentum-összeállítás. — 
BKf, 1973. 4. sz. 109—142. p. 

Nuss, Kari: Az NDK honvédelmi szö
vetségének (GST) célkitűzései 1952— 
1961 között. — Mg, 1973. 2. sz. 160— 
171. p. 

Rehm, Walter: Breslautól — Burgig. A 

ClausewitzHkép az NDK-ban. — Wf, 
1973. 5. sz. 148-H154. p. 

Tézisek az NDK Nemzeti Néphadsere
gének történetéhez. — Mg, 1973. 4. 
sz. Melléklet, 1—30. p. 

Zorn, Heinz Bernhard: Wilhelm Pieck 
szerepe 1953-ban a német fegyveres 
erők politikai és szakmai kiképzésé
ben. — Mg, 1973. 6. sz. 706—713. p. 

Német Szövetségi Köztársaság 

Besslich, W.: Az NSZK határvédelmé-
nék feladatai és fejlődése 1951— 
1973-ig. — Zivilverteidigung, 1973. 1. 
sz. 59—64. p. 

Mader, J.: AGEA: Partizánvadászok 
titkos szövetsége. [Az NSZK-ban mű
ködő, a Hitler—Wehrmacht hagyo
mányait ápoló szövetség.] — Wk, 24. 
sz. 1973. 32—34. p. 

Olaszország 

Rietzier, Siegbert: ötvenéves az olasz 
légierő. — Tr, 1973. 2. sz. 109—112. 
P. 

Rosen, E. R.: Itália függetlensége és 
az 1915-ös intervenció a római sváj
ci követségi jelentések fényében. — 
SZG, 1973. 2. sz. 290—313. p. 

Vetturini, Angelo: Az olasz tüzérség 
Custozza-nál 1866. június 24-én. — 
RM, 1973. 5. sz. 601—614. p. 

Románia 

Bántja, E.—Kazanistjanu, K. : Az 1876. 
áprilisi felkelés hatása Romániában. 
— VISz, 1973. 3. sz. 36—54. p. 

Botorán, C.—Harsa, A.: A román nép 
szolidaritási hagyományainak króni
kája. A latin-amerikai népeknek a 
függetlenség védelméért és megerő
sítéséért, a nemzeti szuverenitásért 
vívott harc melletti román szolida
ritás. — An, 1973. 5. sz. 44—61. p. 

Bujor, N. : Románia és az európai biz
tonság problémája a második világ-
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háború után. — An, 1973. 4. sz. 58 
—72. p. 

Diev, D.: Barátaink ünnepe. Október 
25 — a Román Szocialista Köztársa
ság fegyveres erőinek napja. — KZ, 
1973. 251. sz. 3. p. 

Kiskilova, P.: Népi demokratikus for
radalom Romániában, 1944. augusz
tus 23^1945. március 6. — IP, 1973. 
6. sz. 3—28. p. 

Svájc 

Brand, Urs: Jean Jaurès, a francia 
szocialista vezető és a svájci milícia-
rendszer. — ASM, 1973. 10. sz. 510., 
513—514., 517. p. 

Kurz, H. R.: 125 éves a svájci hadse
reg. — SS, 1973. 12. sz. 11—30. p. 

Schafroth, M. F.: A Svájci Hadtörté
nelmi és Hadtudományi Szövetség 
előadásának rövidített változata: Az 
idegen szolgálat. [A svájci zsoldosok 
története.] — SZG, 1973. 1. sz. 73— 
87. p. 

Suter, Hermann: Svájci katonai vállal
kozó a XVIII. században. — ASM, 
1973. 8. sz. 392., 395—396. p. 

Szovjetunió 

Orosz hadtörténelem 1917-ig 

Boncs-Bruevics, M. : M. I. Dragomirov. 
A csapatok felállításának és nevelé
sének alapjai. [Részlet kiadat
lan kéziratából.] — VlZs, 1973. 3. 
sz. 75—80. p. 

Buganov, V. I.: Az 1862. évi moszkvai 
felikelés értékeléséről. — ISzSzSzR, 
1973. 2. sz. 236—244. p. 

Godunova, L. N. : A „Népakarat nevű 
titkos narodnik szervezet" katonai 
szervezése. /1870—1880./ — VI, 1973. 
9. sz. 120—127. p. 

Golobuckij, V.: Bogdan Hmelnickij 
hadjáratai az 1648—1653. években. 
— VIZs, 1973. 11. sz. 88—95. p. 

Kargalov, V. V.: Az orosz állam déli 
határainak védelme a XVI. század 

első felében. — ISzSzSzR, 1973. 6. 
SZ. 140—148. p. 

Kirpicsnikov, A. N.—Hlopin, I. N. : 
Mikor, kinek és miért épült a leg
nagyobb orosz erőd a XVII. század
ban? — ISzSzSzR, 1973. 1. sz. 202 
—210. p. 

Mavrodin, V. V.: Az 1773—1775. évi 
parasztháború Oroszországban. — VI, 
1973. 9. sz. 64—77. p. 

Mavrodin, V. V.: Pugacsov hadserege 
a parasztháborúban. — VIZs, 1973. 
9. sz. 95—100. p. 

Rahmatullin, M. A.: Parasztháború 
Oroszországban, 1773—1775. — 
ISzSzSzR, 1973. 6. sz. 35—53. p. 

Straube, Fritz: Kutuzov szerepe az 
1813. évi szabadságharcban. — Mg, 
1973. 5. sz. 600—610. p. 

Szomov, Sz. A.: Az 1915. évi májusi 
különleges értekezlet az orosz gaz
daság háborús mozgósítása ügyében. 
— ISzSzSzR, 1973. 3. sz. 112—123. 
P-

Vigor, P. H.: Az oroszok Közép-Ázsiá
ban a XIX. században. — JRUSI, 
1973. 1. sz. 44—47. p. 

Zajoncskovszkij, P. A.: Az orosz tiszti
kar- társadalmi összetétele a század
fordulón. — ISzSzSzR, 1973. 1. sz. 
148-454. p. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom, 

a polgárháború 
és a szovjetellenes intervenció 

időszaka 

Anciferov, R. D.: Rádióösszeköttetés 
az északi fronton, 1918—1920. — 
ISzSzSzR, 1973. 5. sz. 166—172. p. 

Frenkin, M. Sz. : Orosz forradalmár ka
tonák részvétele a román munkás
ság harcában, 1917-ben. — VI, 1973. 
7. sz. 29—41. p. 

Ivanov, V.: A Vörös Hadsereg tüzér
ségének alkalmazása a polgárháború
ban. — VIZs, 1973. 8. sz. 83—88. p. 

Jakupov, N. : A bolsevikok pártja a 
forradalmi katonatömegek élén. 
1917. június-augusztus. — VIZs, 1973. 
4. sz. 77—83. p. 
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Kazakov, M.: A Vörös Hadsereg em
bertartalékai a polgárháborúban. 
[Mozgósítási és hadseregszervezési 
problémák a polgárháborúban.] — 
VIZs, 1973. 9. sz. 54—60. p. 

Kirienko, Ju. K. : A „második Korni-
lov-lázadás" előkészítése a Donnál. 
— VI, 1973. 10. sz. 21—33. p. 

Konev, A.: Lenin és a Vörös Gárda. 
— VIZs, 1973. 12. sz. 3—11. p. 

Korablev, Ju. : V. I. Lenin és a szov
jet hátország problémái. 1918—1920. 
— VIZs, 1973. 4. sz. 10—19. p. 

Korotkov, Sz. : A munkás-paraszt vé
delmi tanács 1918—1919-ben. — VIZs, 
1973. 4. sz. 75—77. p. 

N. G. Markin, a polgárháború hősének 
ismeretlen leveleiből. [Közli:] B. Dro-
bot. — VIZs, 1973. 5. sz. 76—78. p. 

Piszarev, Ju. A.: Szovjet—szerb kap
csolatok Breszt és a jugoszláv prob
lémák idején. /1917—1918./ — VI, 
1973. 8 .sz. 29—38. p. 

Polikarpov, V.: V. A. Antonov-Ovszen-
ko felszólalásai a Népbiztosok Taná
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