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TANULMÁNYOK 

ZACHAR JÓZSEF * 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA 1868-AS VÉDERÖTÖRVÉNYÉNEK 
NÉHÁNY OSZTRÁK VONATKOZÁSA 

A Habsburg-birodalomra az 1850-es években a kapitalista fejlődés kibon
takozása és a konzervatív politikai rendszer uralma között fennálló alapvető 
ellentmondás a jellemző. Az abszolutista centralizáció válságát egyre súlyosabbá 
teszi a sikertelen 1859-es olasz hadjárat, az ezt követő államcsőd-helyzet, az 
olasz egységmozgalom új hulláma, a fellendülő magyar nemzeti mozgalom és 
a magas köröket kompromittáló hadiszállítási botrány. A politikai hatalom 
megszerzésének forradalmi útjáról lemondott liberális osztrák-német nagy
polgárság ugyanakkor, célja elérése érdekében, szövetségre lép az állami bü
rokrácia és a földbirtokos nemesség szabadelvű rétegeivel, valamint az ér
telmiséggel. 

Rövid konzervatív-föderalista közjáték után a régi módon uralkodni kép
telen Ferenc Józsefet a birodalom súlyos helyzete 1861-ben az osztrák-német 
liberális erőkhöz fordulásra, az alkotmányos birodalmi centralizáció politiká
jára kényszeríti. Az együttműködésre — társadalmi-politikai uralmuk biztosí
tása céljából — e körök hajlandóak is. Ez a politikai kompromisszum azon
ban az alkotmányos fejlődéssel kapcsolatban vallott homlokegyenest ellenté
tes nézetek- miatt nem lehet tartós. Az udvar és a liberális Alkotmánypárt 
együttműködésének kudarca, a konzervatív erők fellépése és a magyar állás
pontban bekövetkezett változás az udvar részéről 1865-ben, konzervatív irány
ba fordulásként, a felfüggesztés abszolutista politikáját, az alkotmányosság
gal való szakítást eredményezi. 

Ez a sikertelen politikai fordulat, valamint az 1866-os porosz—osztrák hábo
rúban elszenvedett vereség végül, 1867-ben, az udvart is, az osztrák-német 
liberális mozgalmat is a kiegyezéshez, a Habsburg-birodalom dualista átalakí
tásának programjához, az alkotmányos, kétközpontú birodalmi centralizmus 
politikájának elfogadásához vezeti. 

A Habsburg-birodalomnak Osztrák—Magyar Monarchiává történő átalaku
lása a nem a Magyar Királysághoz tartozó területeken alkotmánymódosítás
sal párosul. Ez a polgári szabadságjogok biztosítását, a miniszteri felelősség 
bevezetését, a rendeleti kormányzás korlátozását, a Birodalmi Tanács — a köz
ponti osztrák parlament — újoncmegajánlási, adómegszavazási, költségvetést 
és kereskedelmi szerződéseket jóváhagyó, továbbá interpellációs jogát, a bírói 
és a végrehajtói hatalom szétválasztását, az alkotmányosság fölött őrködő Bi-
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rodalmi Törvényszék felállítását tartalmazza —, hogy csak a legfontosabbakat 
emeljük ki.1 

A polgári-alkotmányos berendezkedés mellett számos abszolutisztikus vonás 
tovább él. Az uralkodó fenntartott joga a hadügy irányítása. A külpolitikai 
lépéseknél csupán a közös külügyminiszter ellenjegyzésére van szükség. Nem 
tesz ugyanakkor esküt az alkotmányra, és szuverén joga a miniszterek ki
nevezése, így teljesen ellenőrzése alatt van a belpolitika is. Ezt segíti elő az 
is, hogy a kétkamarás Birodalmi Tanács „urak házának" nevezett felsőháza 
a nagybirtokok fejeiből, az egyházi méltóságokból és az uralkodó által kine
vezett személyekből áll. Mindez jól jellemzi a kapitalizmus útján járó, ám 
súlyos feudális maradványokkal terhes birodalom központi hatalmi szervét 
jelentő udvar és a politikai hatalomból részesedő, a nyugat-európainál gyen
gébb, a korona birodalmat összefogó erejére szoruló osztrák-német nagypol
gárság reális kompromisszumát. 

Az egyszerűség kedvéért „osztrák"-nak nevezett területek a kiegyezés során 
nem nyernek nevet. A kortársi szóhasználat ezeket összefoglalóan a „Birodal
mi Tanácsban képviselt országoknak és tartományoknak (királyságoknak és 
országoknak)", vagy röviden Ciszlajtániának — Bécsből nézve Lajtán inneni 
területeknek — nevezi. 

Velence 1866-os elvesztése után az Ausztria császára címet viselő uralkodó 
fennhatósága alatt 17 koronatartomány marad, amelyek azonban továbbra is 
jelentős, nem osztrák-németek lakta területeket is magukban foglalnak. 
Ugyanakkor az egyes országok és tartományok különböző időben, különböző 
módon kerültek közös uralkodó fennhatósága alá, és nemcsak különböző etni-
kumúak, hanem eltérő gazdasági-társadalmi fejlettségi szinten állnak. A terü
leti-történelmi sajátosságok tovább élnek, ennek kifejezője egyebek mel
lett a 17 tartománygyűlés helyi parlamentként való fennmaradása. Ez a tény 
ugyanakkor segíti a továbbra is meglevő decentralizációs erők hatását. 

A dualista állam megteremtésével egyidőben, az udvarral kötött kompro
misszumnak megfelelően, a csupán relatív többséggel rendelkező osztrák-né
metek biztosítani tudják gazdasági súlyuk mellett politikai vezető szerepü
ket is. A Birodalmi Tanácsban abszolút többséggel rendelkezik a liberális 
nagypolgári, értelmiségi, bürokrata és arisztokrata-nemesi csoportosulásokat 
magában foglaló osztrák-német Alkotmánypárt. Ez. a párt alkotja az 1868. 
január 1-én hivatalba lépő, Kari Auersperg2 vezette osztrák kormány több
ségét. Az udvarral kötött kompromisszum jeleként azonban helyet foglal a 
kabinetben két, a dualizmus politikáját elfogadó aulikus arisztokrata is. Ma
gát az Alkotmánypártot egy arisztokrata, két bürokrata és négy polgári szár
mazású miniszter képviseli, így túlzásnak tartjuk a kortársi „polgárkormány" 
elnevezést. A liberális színezetű kormány mindenesetre a birodalom osztrák 
felére korlátozott alkotmányos centralizmus elvét képviseli anélkül, hogy kor
mányprogram megfogalmazására sor kerülne.3 

Az udvar és az osztrák-német liberális mozgalom kompromisszuma to-

1 Reichsgesetzblatt, 1867. Nr. 126—147. Közli: Bernatzik,, Edmund: Die österreichischen Verfas
sungsgesetze mit Erläuterungen. 2. bőv. kiad. Wien, 1911. 

2 Auersperg, Karl, herceg (1814—1890), csehországi nagybirtokos, ismert szabadelvű politikus, az 
urak háza tagja és alkotmánypárti frakció vezetője. 1867-ben, majd 1871—1879-ben: az urak háza 
elnöke, 1868. január 1-től szeptember 25-ig: osztrák miniszterelnök. 

3 Ministerratsprotokolle. Abschrift der Tagesordnungen. Archiv des Ministerpräsidiums, Ver
waltungsarchiv, Wien. (A továbbiakban — Ministerratsprotokolle.) 1. ülés, 1868. január 1. Stenog
raphische Protokolle der Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des Reichsrates, Session IV. 
(A továbbiakban — Sten. Prot. AH.) 2002. o. Stenographische Protokolle der Sitzungen des Her
renhauses des Reichsrates, Session IV. (A továbbiakban — Sten. Prot. HH.) 478. o. 
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vábbi ellentéteket is rejt. A dinasztia és köre, különösen a polgári szárma
zású miniszterekre tekintettel, kezdettől fogva bizalmatlanul figyeli az új 
kormány tevékenységét.4 Ez a bizalmatlanság az eddig még meg nem oldott 
egyik alapvető liberális követelés, az állam és az egyház szétválasztása irányá
ban tett újabb alkotmánypárti lépések hatására még fokozódik, és összeütkö
zéshez vezet.5 A törvényhozás és az udvar eltérő nézetei láttán azonban nem 
csak kompromisszum jön létre a kormányon belül e kérdésben, hanem az 
előbbi két politikai tényező közötti közvetítés is párosul. Ez a polgári szük
ségházasság, az állami iskolafelügyelet és a szabad felekezetválasztás törvé
nyét eredményezi.6 

Az uralkodónak a körülmények hatására rákényszerített alkotmánypárti 
többségű kormánnyal szemben érzett ellenszenve fokozódik a delegációk — 
a Birodalmi Tanács és a magyar országgyűlés két-két házából a közös ügyek 
tárgyalására választott állandó testületek — 1868. január 19—március 24. kö
zötti első ülésszaka hatására. Az Alkotmánypárt itt ugyanis — a liberális 
alapelveknek megfelelően, s az udvar törekvéseivel éles ellentétben — a ma
gasnak tartott hadügyi költségvetésben való törlések érdekében lép fel.7 

Ilyen előzmények után robban ki a véderő-törvénytervezettel kapcsolatban 
az újabb, a korábbiaknál lényegesen súlyosabb osztrák kormányzati válság. 

* 

Az osztrák hadügyre az 1850-es, 1860-as években ugyanaz a határozatlan
ság a jellemző, mint a külpolitikai vonalvezetésre. Ez tükröződik abban a sok 
félmegoldásban, amellyel az udvar azt igyekszik elérni, hogy a hadsereg meg
feleljen a kor követelményeinek. 

A legfelsőbb szintű irányítást 1849-ben a hadseregreformmal kettéválaszt
ják: az újonnan szervezett hadsereg-főparancsnokság illetékes a hadműveleti 
és a felső szintű személyi ügyekben, míg a hadügyminisztérium hatáskörében 
csupán az ellátás és a katonai közigazgatás marad. Az 1853-as újabb reform 
a hadügyminisztériumot két ügyosztályként beolvasztja a hadsereg-főparancs
nokságba. Végül az 1861-es reformmal a hadsereg-főparancsnokságot hadügy
minisztériummá szervezik át. 

A csapatok vonatkozásában mindez úgy tükröződik, hogy 1849-ben a béke
szervezés 14 seregtestből álló 4 hadsereggel számol, ehhez jönnek a határőr
vidék hadosztálykötelékei. Ezzel egyidőben az egyes katonai főparancsnoksá
gok hatásköre a katonai közigazgatásra korlátozódik. 1853-ban ezeket az idő
közben területi katonai parancsnokságokra változtatott szerveket beolvasztják 
az ott állomásozó hadsereg- vagy seregtest-parancsnokságokba. 1857-ben új bei-
szervezetet vezetnek be. 1859-ben a négy hadseregtörzset egyre csökkentik, a 
fennálló 15 seregtesttörzsből 7-et hagynak meg, és megszüntetik a hadosztály-

4 Ignaz von Plener an seinen Sohn, 1868, január 15. Nachlaß, Plener, Karton 6, folio 7, Haus-, 
Hof- und Staatsarehiv, Wien. (A továbbiakban — HHStA.) Közli: Fellner, Fritz: Kaiser Franz 
Joseph und das Parlament. Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs. (A továbbiakban — 
MÖSTA.) 1956. IX. k.; Beust, Friedrich Ferdinand: Aus drei Viertel-Jahrhunderten, Stuttgart, 
1887. 2 k. I. k., 162. o. 

5 Ignaz von Plener an seinen Sohn, 1868. február 22. Nachlaß, Plener, Karton 6, folio 21, 
HHStA. Közli: Fellner, Fritz: MÖSTA, IX. k. 1956.; Sandler, Samuel: Das Bürgerministerium 
1868—1870. Philosophische Dissertation, Universität Wien, 1930. 38. és köv. o. 

6 Sten. Prot. HH. 523. és köv. o. Sten. Prot. AH. 2509. és köv. o. ; Neue Freie Presse (A továb
biakban — NFP.), 1868. február 14.; Abendblatt (A továbbiakban —A.), március 19.; Morgenblatt 
(A továbbiakban — M.), március 26.; A, március 27.; M, március 30.; A, március 31.; A, május 
22. ; A, május 26. M. 

7 Stenographische Sitzungsprotokolle der Delegationen des Reichsrates, Session I. 74. és köv. o. 
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szervezést is. Ugyanakkor megerősítik a dandárokat és a felsőbb törzs nélkül 
maradottakat az ismételten felállított 9 illetékes területi katonai parancsnok
ság alárendeltségébe helyezik. 

A hadkötelezettségről az 1853-as rendelet intézkedik. Bár a korábbinál szé
lesebb rétegekre terjed ki, és ezzel lényegesen megnő a békelétszám, még 
mindig nem minősíthető általánosnak a hadkötelezettség. Magasabb iskolai 
végzettség, bizonyos foglalkozási körök eleve felmentést biztosítanak. Lehető
ség van továbbá a megváltásra vagy a helyettesállításra. A rendelet 8 év sor
szolgálatot és 2 év tartalékosszolgálatot ír elő és évente mintegy 85 000 újonc 
sorozásával számol. A birodalom pénzügyi nehézségei következtében azonban 
a sorszolgálat rövidebb időre terjed ki. így 1866-ban például mintegy 400 000 
gyalogos, 29 000 lovas, 24 000 tüzér, 10 000 utász és műszaki katona szolgál 
-az osztrák hadseregben. 

A fegyverzet nagyrészben elavult, még mindig elöltöltős puska van rend
szeresítve. A modernizálás csak a tüzérségi vontatóeszközökre és a műszaki, 
elsősorban az átkelő eszközökre terjed ki. A harcászati alapelvek nem ismerik 
fel a tűzcsapás jelentőségét, még mindig a védekezésből indított rohamot ré
szesítik előnyben. 

A korábbi katonai kudarcok után a Habsburg-birodalomnak a nyugat-euró
pai országokhoz képest — a modernizálási kísérletek ellenére is — lényegé
ben elmaradott hadseregszervezési, hadkiegészítési rendszerét, felszereltségét 
és a katonai elméletét a maga valóságában az 1866-os porosz—osztrák háború 
tárja fel.8 Az e háborúban elszenvedett vereség mutatja meg teljes mélységé
ben, hogy a kor követelményeinek megfelelően felmentés, helyettesítés és 
megváltás nélküli általános hadkötelezettséget kell bevezetni, növelni kell a 
hadsereg létszámát, korszerűsíteni kell a hadkiegészítési és hadseregszervezési 
rendszert, a fegyverzetet, továbbá a harcászati elveket és a kiképzést. 

A helyzet súlyosságát felismerik a vezető katonai körök is. A vesztes háború 
utáni első lépések azonban ismét kapkodásról tanúskodnak. 1866. október el
sejével újra felállítják a hadsereg-főparancsnokságot, amely a közös hadügy
minisztérium 1867. december 24-i hivatalba lépéséig áll fenn. A dandárokat 3 
új seregtesttörzs felállításával 10 seregtestbe szervezik, de a hadsereg össz
létszáma nem változik. Néhány hét múlva, újabb fordulattal, megszüntetik a 
seregtest-parancsnokságokat és ezek helyett 27 hadosztályparancsnokságot 
szerveznek; a hadsereg létszáma ismételten változatlan marad. Továbbra is 
meghagyják a 9 területi katonai parancsnokságot a katonai közigazgatás szer
veként. Sietve új szabályzatokat vezetnek be, és modern hátultöltős puskákat 
rendszeresítenek.9 

Halaszthatatlan azonban a hadsereg létszámának növelése, az általános 
hadkötelezettség elvének érvényesítése. Ezeknek a gondolatoknak ad nyíltan 
kifejezést John10 megbízott hadügyminiszter az uralkodóhoz intézett, a had
sereg megerősítését azonnali szükségszerűségnek minősítő 1866. december 
26-i felterjesztésében.11 A felterjesztéshez csatolt véderő-rendelettervezetet, 

8 Friedjung, Heinrich: Harc a német hegemóniáért 1859—1866. 3 k. MTA kiadása, Budapest, 1902. 
II. k. 9. és köv. o. ; Mollinary, Anton: 46 Jahre im österreichisch—ungarischen Heere 1833—1879. 
2 k. Zürich 1905. Institut Orell Füssli. I. k. 183. és köv. o. ; 250. és köv. o.; II. k. 60. és 
köv. o. ; 79. és köv. o. 

9 Mollinary, Anton: i. m. II. k. 122. és köv. o. 
10 John, Franz, báró (1815—1876), hivatásos katona, 1861: vezérőrnagy, 1866: altábornagy, 1873: 

táborszernagy. 1866—1869 és 1874—1876: vezérkari főnök, 1866—1867: megbízott hadügyminiszter, 
1867. december 24.—1868. január 18.: közös hadügyminiszter. 

11 Wiener Zeitung, 1866. december 31. 
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amely igyekszik megfelelni a korszerű elveknek, 1866. december 28-án írja 
alá Ferenc József, és az így, oktrojált törvényként, életbe lép.12 

A kiegyezés megvalósításán fáradozó magyar politikai vezetők — mindenek
előtt Deák és Andrássy — élesen tiltakoznak az oktrojálás ténye ellen. Ezt 
a bonyolult belpolitikai helyzetre való hivatkozással hárítja el az uralkodó.13 

A további kiegyezési tárgyalások során mindenesetre, a magyarországi elége
detlenséget kihasználva, a magyar liberális politikusok az 1848 előtti törvé
nyek szellemében állnak ki a magyar honvédelmi minisztérium újra megszer
vezése, a magyar országgyűlés újoncmegajánlási jogának visszaállítása és a 
magyar hadsereg újra felállítása mellett. Elismerik ugyanakkor, hogy a ma
gyar hadsereg a Monarchia egységes hadseregének alkotórésze, és uralkodói 
jog az egységes vezérlet, vezénylet és belszervezet. Mindez egy új véderő-
törvény kidolgozásának a kérdését veti fel. Bár ezekkel a magyar követelé
sekkel szembefordulnak a felső katonai körök — mindenekelőtt John meg
bízott hadügyminiszter —, a magyar álláspont diadalmaskodik. A magyar 
kormány kinevezésekor Andrássy miniszterelnök kapja a honvédelmi minisz
teri tárcát is, és a magyar országgyűlésnek az 1867-es újoncozási tervezetet 
még a fennálló véderőtörvénynek megfelelően terjesztik be. Ezt siet meg
szavazni a magyar országgyűlés.14 

Miközben Magyarországon aktivizálódnak az 1861 óta fennálló 48^as hon
védegyletek és a hangulatot az önálló, magyar vezényletű hadsereg felállítása 
irányában befolyásolják,15 az udvar az osztrák-német liberálisok követelésére 
betérj esztteti a Birodalmi Tanácsban az oktrojált véderőtörvényt alkotmá-
nyos-parlamentális tárgyalásokra.16 Ugyanakkor tovább folytatja az uralkodó 
a tárgyalásokat a magyar kormánykörökkel. Ennek eredményeképpen 1867. 
november 10-én újabb megállapodás születik, az uralkodó ismét engedményre 
kényszerül. Visszavonja az 1866. december 28-i oktrojált véderőtörvényt. Az 
új véderőtörvény kidolgozásának idejére a korábbi, részben elavult intézkedé
sek lépnek életbe.17 

Az udvari körökben kezdettől ellenszenvvel viseltetnek Magyarország leg
csekélyebb hadügyi önrendelkezésével szemben is, ebben az időben pedig még 
a korábbiakhoz képest is fokozódik az ellenállás az önálló magyar hadsereg 
gondolatával szemben, holott ennek a gondolatnak egyre élesebben adnak han
got a vezető magyar politikusok.18 Az udvari körök nevében Beck19 ezredes 
1867. november 27-én emlékiratban megfogalmazott tervezettel fordul az ural
kodóhoz a hadsereg kettéosztásának gondolata ellen, az egységes hadsereg 
fenntartása érdekében. Érvei közül figyelmet érdemel, hogy például a ma
gyar követelés teljesítése azonnal az egyes ciszlajtán tartományok hasonló kö
vetelését vetné fel, Magyarországon pedig a nemzetiségek tiltakozását ered
ményezné. Ezt a feliratot az uralkodó átadja Andrássy magyar miniszter
elnöknek és honvédelmi miniszternek, aki ellentervezetében, a magyar követe
léseket mérsékelve, legalább a közös hadsereghez kapcsolódó magyar honvéd-

12 Wiener Zeitung, 1866. december 31. 
13 Wertheimer Ede: Gróf Andrássy Gyula élete és kora. 3 k. MTA kiadása, Budapest, 1910— 

1913. I. k. 311. és köv. o. 
14 Wertheimer Ede: i. m. I. k. 331. és köv. o. 
15 Wertheimer Ede: 1. m. I. k. 397. és köv. o. NFP, 1867. március 5.; A, március 9. M. 
16 Sten. Prot. AH. 9. ülés, 1867. június 17. 
17 Wertheimer Ede: i. m. I. k. 406. o. 
18 Lásd: Albrecht főherceg névtelenül megjelentetett röpirata: Wie soll Österreichs Heer or

ganisiert sein? Wien, 1868. 
19 Beck, Friedrich, gróf (1830—1920), 1846-tól hivatásos katona, 1862-től a főhadsegéd! hivatalban 

szolgál. 1867-től az uralkodó katonai kabinetirodájának a vezetője, I. Ferenc József vezető ka
tonai tanácsadója. Később táborszernagy, 1876—1881: vezérkari főnök. 
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hadsereget követel második vonalnak.20 Az uralkodó elutasítására ezután tár
gyalások kezdődnek Beck és Andrássy között, s ezekbe bevonják Taaffe21 

ciszlajtán miniszterelnök-helyettest és honvédelmi minisztert, az uralkodó 
osztrák kormánybeli bizalmasát is. A tárgyalásokon Beck elfogadja Andrássy 
javaslatát a honvédhadsereg szervezésére, de felveti a paritás elve alapján az 
ennek megfelelő osztrák Landwehr megszervezését.22 

Ennek következtében lemond a nézeteihez ragaszkodó és így az udvarral is 
szembekerülő John közös hadügyminiszter. Ö egyébként az egységes hadsereg 
mellett a belső védelem megszervezésére tartományonkénti második vonalat 
indítványozott már 1866 őszén, ám ezt a birodalom egyik felében sem fogad
ták el. Helyét 1868. január 18-án Kuhn23 veszi át, akinek vezetésével 1868. 
január 29-től fogva, a még John által javasolt módon, tizennyolc tagú tábor
noki bizottság is tárgyalásokat kezd az új véderőtörvény tervezetéről.24 

Az 1867. évi magyar kiegyezési XII. törvénycikk ugyanis általánosságban 
szól csak a hadügyről: a 9. § kimondja, hogy a hadügy közös ügy, a 11. § 
pedig rögzíti, hogy a hadsereg egységes, és ennek kiegészítő része a magyar 
hadsereg. Az egész hadsereg vezérlete, vezénylete és belszervezete uralkodói 
felségjog, míg a 12. § értelmében a magyar hadsereg újoncozása, elhelyezése 
és élelmezése a magyar törvényhozás, illetve kormányzat hatáskörébe tar
tozik.25 

Most a tábornoki bizottságnak kell állást foglalnia a hadsereg létszámáról, 
belső tagozódásáról. 800 000 fős hadilétszámot és 200 000 fős kiképzett tartalé
kot követelnek. A többség, Kuhn közös hadügyminiszter vezetésével, az egy
séges hadsereg fenntartása mellett foglal állást. Nagy vitát folytatnak a bi
zottság tagjai az önálló magyar honvédség és az ennek megfelelő osztrák 
Landwehr kérdésében. Többségük a honvéd- és Landwehr-alakulatokat az 
egységes német vezényleti nyelvű hadsereg stratégiai tartalékának, kiegészítő 
részének tekinti, s a magyar, illetve osztrák honvédelmi minisztériumnak a 
közös hadügyminisztériumhoz képest csak korlátozott jogkört kíván biztosí
tani, még békeidőben is. Ellenállás mutatkozik a hovédség és a Landwehr 
közvetlen sorozásával, valamint a honvédség magyar vezénylési nyelvével 
szemben is.26 

Az udvar és a magyar uralkodó körök tárgyalásaival egyidőben az osztrák
német Alkotmánypárt, a ciszlajtániai kormánypárt is állást foglal a véderő-
törvénytervezettel kapcsolatban. Központi szócsöve nem vitatja az általános 
hadkötelezettség elvét, de a liberális alapelvek szerint a várható hadművele
teknek megfelelő minimális létszámú hadsereget kíván. Ezen az alapon elveti 
a közös melletti külön magyar hadsereg felállítását, különös tekintettel arra, 
hogy a dualizmus paritása felveti a nem Magyar Királysághoz tartozó terüle
teken is a honvédséghez hasonló külön hadsereg (Landwehr) felállításának 
kérdését.27 

20 Akten der Militärkanzlei, Kriegsarchiv, Wien. (A továbbiakban — Millitärkanzlei.) 82—3/20 
ill. Separat-Faszikel 29/a. Wertheimer Ede: i. m. I. k. 408. o. 

21 Taaffe, Eduard, gróf (1833—1895), aulikus földbirtokos, I. Ferenc József egyik tanuló- és ját
szótársa, fiatalon állami hivatalnok; 1863—1867: salzburgi tartománygyűlési elnök, 1867: felső
ausztriai helytartó. 1868. január 1. — 1870. január 15.: osztrák honvédelmi és közbiztonságügyi 
miniszter; 1868. január 1. — szeptember 25.: miniszterelnökhelyettes; 1868. szeptember 25. — 
1869. április 17.: megbízott miniszterelnök; 1869. április 17. — 1870. január 15., majd 1879—1893: 
miniszterelnök. 

22 Nachlaß Heller. Biographie des Erzherzogs Albrecht. B/679. Nr. l. Kriegsarchiv, Wien. 
23 Kuhn, Franz, báró (1817—1896), hivatásos katona, 1864: vezérőrnagy; 1866: altábornagy; 1873: 

táborszernagy. 1868. január 18. — 1874. június 14.: közös hadügyminiszter. 
24 Wertheimer Ede: i. m. I. k. 415. és köv. o. 
25 Magyar Törvénytár, 1836—1868. évi törvénycikkek. Budapest, 1896. 335. o. 
26 Denkschrift über die Wehrgesetz-Vorlage. Militärkanzlei, 70/52. Der Kamerad, 1868. június 9. 
27 NFP, 1868. január 16. M. 
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S miközben az erős hadsereget nagyhatalmi okokból kívánó uralkodó és 
a honvédsereget hatalmi és presztízsokokból követelő magyar kormánykörök 
nézetei a tárgyalások során egyre közelebb kerülnek, s ami 1868. március vé
gére lényegében előzetes megállapadást eredményez, az osztrák kormány és az 
Alkotmánypárt ezzel egyre határozottabban szembekerül. Legélesebben Gisk-
ra28 belügyminiszter lép fel, ezért I. Ferenc József 1868. április 8. és 10. kö
zött több ízben is audiencián fogadja, hogy megnyerje az előzetes megállapo
dásnak, sőt Deák is tárgyal vele e kérdésben.29; valószínűleg sikertelenül, aho
gyan arra az események további menetéből következtethetünk. 

A véderő-törvénytervezet végső formába öntésére az uralkodó vezetésével -
1868. április 18. és 29. között Budán megtartott nyolc konferencián kerül sor.30 

Az első két konferencián az uralkodón, Beust31 birodalmi kancelláron és kö
zös külügyminiszteren, Kuhn közös hadügyminiszteren, Becke32 közös pénz
ügyminiszteren, Andrássy magyar miniszterelnökön és honvédelmi miniszte
ren, Festetich Györgyön, a király személye körüli magyar miniszteren, vala
mint Beck ezredes jegyzőkönyvvezetőn kívül az osztrák kormány nevében 
Taaffe miniszterelnök-helyettes és honvédelmi miniszter vesz részt. 

Taaffe az első konferencián április 18-án elmondott felszólalásában kije
lenti: „Veszélyt lát e kérdés megtárgyalásában és kétségbe vonja, hogy a bi
rodalom itteni fele a hadsereget a tervezett nagyságban jóváhagyja, és ezt a 
legfőbb hadúr jogaiba való beavatkozásnak tartja. Különben ennél politikai 
kérdéseket is fontolóra kell venni, és részleteket közölni a hadseregről, ame
lyeknek nyilvánosságra hozása a jelen pillanatban talán nem egészen meg
felelő. Végül azt is kétségesnek találja, hogy a bécsi Birodalmi Tanács a had
sereg ilyen magas létszámába a hadsereg egységének biztosítéka nélkül bele-
megy-e."33 

Tegyük hozzá a Beck vezette jegyzőkönyv szavaihoz világosabban: Taaffe 
nem lát reális lehetőséget kompromisszumra a véderőtörvény kérdésében az 
udvar és az Alkotmánypárt között. Mivel szerinte alkotmányos-parlamentáris 
úton nem biztosított a törvénytervezet elfogadtatása, szívesebben látná az 
uralkodó bizalmasaként az ismételt oktrojálást. Ugyanakkor hangot ad az al
kotmánypárti többségű osztrák kormány részéről a magyar honvédhadsereg
gel szemben mutatkozó ellenérzésnek is. 

Az április 19-i második konferencián az Andrássy-tervezettel vitába szállva 
Taaffe azt fejtegeti, hogy a honvédsereg felállítása az egységes hadsereg meg
bontását jelentené, a magyar követelés teljesítése esetén ráadásul a birodalom 
másik felében is hasonló hadsereget kellene felállítani.34 Ez pedig itt azonnal 
a liberálisokat mozgató pénzügyi kérdést vetné fel, s a közös hadsereg további 

28 Giskra, Karl, Dr. (1820—1879), brünni ügyvéd, liberális politikus. 1848: Frankfurtban képvi
selő, Bécsben az Akadémiai Légió egyik szervezője. 1861-től a Birodalmi Tanács képviselője: 
1867: a képviselőház elnöke; 1868—1870: osztrák belügyminiszter. 

29 NFP, 1868. április 12.; M, április 15. A. 
30 Konferenzen unter Allerhöchstem Vorsitz über das Wehrgesetz, Ofen, 18. — 29. April 1868. 

Akten der Militärkanzlei, Separat-Faszikel 29/a. Kriegsarchiv, Wien. (A továbbiakban — Konfe
renz.) Megjegyzés: A konferenciák jegyzőkönyveinek lényegi, elsősorban a magyar királyi 
honvédségre vonatkozó részeit közli Papp Tibor: Az Osztrák—Magyar Monarchia első vederc-
törvény-tervezetét tárgyaló konferencia jegyzőkönyve. Hadtörténelmi Közlemények, 1968. 4. sz. 
703—724. O. 

31 Beust, Friedrich Ferdinand, báró (1809—1886), 1868-tól gróf, 1858—1866: a Szász Királyság mi
niszterelnöke. 1866. október 30. — 1867. december 24. : osztrák külügyminiszter ; 1867. február 7. 
— december 30.: osztrák mniiszterelnök ; 1867. június 2. — 1871. november 8.: birodalmi kancel
lár; 1867. december 24. — 1871. november 8.: közös külügyminiszter. 

32 Becke, Franz Karl, báró (1818—1870), állami hivatalnok, ismert pénzügyi szakember. 1865— 
1867: pénzügyminisztériumi osztályfőnök; 1867: megbízott pénzügyminiszter és kereskedelemügyi 
miniszter; 1867. december 24. — 1870. január 15.: közös pénzügyminiszter. 

33 I. Konferenz, folio 9. Megjegyzés: Ezt és a további valamennyi idézetet a szerző fordította. 
34 II. Konferenz, folio 1—3. 
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gyengítését eredményezné: „A költségeket a különböző tartományok költség
vetésére kellene átruházni, és az adózó — akinek mindegy, hogy adóját Land-
wehr-kötelékekre vagy hadseregre fizeti, s aki egyáltalán nem akar magára 
vállalni semmiféle adónövekedést a hadikiadások számára — ezért a hadse
regnél törlésekre fog törekedni."35 

Arra is rámutat Taaffe ezen a konferencián, milyen osztrák hatalmi té
nyezőknél kell ellenállással számolni: „A tervezet, ahogyan itt van, nem csak 
a miniszterkollégáknál, hanem a Birodalmi Tanácsnál is nagy nehézségeket 
keltene, és hogy ezeket elhárítsuk, változtatásokat kellene rajta végezni, ame
lyeknél csak a megegyezés elérését célzó legnagyobb készség hangsúlyoz
ható."36 

A következő események már arra mutatnak rá, mennyire nem veszi ko
molyan I. Ferenc József az adott időszak egyik legjelentősebb ciszlajtán poli
tikai irányzatot, az osztrák-német liberális mozgalmat, az ezt megtestesítő Alkot
mánypártot és a zömében e párt képviselőiből álló császári-királyi (osztrák) 
kormányt, az egész gyenge lábakon álló ciszlajtán alkotmányos-parlamentáris 
rendszert. Az előbbi politikai tényezők nélkül dönt ugyanis az udvar és a 
magyar kormány ebben az egész Osztrák—Magyar Monarchiát érintő kérdés
ben. A következő három konferencián, április 22-én, 23-án és 24-én, ennek 
megfelelően nem vesz részt az osztrák kormányt képviselő Taaffe miniszter
elnök-helyettes és honvédelmi miniszter, vagy az osztrák kormány más tagja. 
Ugyanakkor jelentős előrehaladás következik be az udvar és a magyar kor
mány nézeteinek egyeztetésében. 

Taaffe feladata Bécsben ezalatt láthatóan az osztrák kormány meggyőzése 
a törvénytervezet elfogadtatása érdekében, de nem sok sikerrel jár igyekezete. 
Az április 23-i negyedik konferencia jegyzőkönyve ezt így rögzíti: „Az ülés 
kezdetén őfelsége felolvastatja Taaffe gróf, honvédelmi miniszter felterjesz
tését, amelyben őfelsége tudomására hozza, hogy az általános hadkötelezett
ség elve a cs. kir. kormánynál még egyáltalán kérdéses, és hogy a bécsi 
minisztertanácson a tervezet tárgyalásába még egyáltalán nem mentek bele. 
Őfelsége felveti a kérdést, hogy a tervezetek tárgyalását folytassák-e vagy 
nem, és a konferencia úgy határoz: A tárgyalásokat befejezi, és a változások
kal ellátott átiratot intéz Bécsbe."37 

A véd erő-törvénytervezetet valóban meg is tárgyalják az osztrák kormány 
részvétele nélkül, s amikor az április 26-i hatodik konferencián megjelenik 
Kari Auersperg osztrák miniszterelnök, az uralkodó ezt az ülést így nyitja 
meg: „Auersperg herceg, miniszterelnök jelenléte alkalmat nyújt, hogy jelen
létében még egyszer megbeszéljük a véderőalkotmány fő vonásait, hogy őmél-
tóságát abba a helyzetbe hozzuk, hogy az itt elfogadott felfogással Bécsben 
is közreműködhessen a tárgyalásokon."38 

Vagyis az udvar nem törődik az osztrák-német liberális aggodalmakkal, 
amikor a nagyhatalmi politikát szolgáló hadseregről van szó, és az osztrák mi
niszterelnök tevékenysége a közvetítésben merül ki. Közvetíti is a liberális 
többségű osztrák kormány nézetét: „Ami a hadsereg és a honvéd—Landwehr-
kötelékek kérdését illeti, ki kell emelnie, hogy amennyire előtte ismeretes, 
a Birodalmi Tanácsban és a birodalom nyugati felének tartományaiban első-

35 II. Konferenz, folio 3. 
36 II . Konferenz , folio 4. 
37 IV. Konferenz , folio 1. Megjegyzés : Az e r r e az időre vona tkozó va l amenny i osz t rák minisz

t e r t anács i j egyzőkönyv megsemmisü l t , így közelebbi t a k o r m á n y o n be lü l i t á rgya lá sokró l n e m 
tudunk . 

38 VI. Konferenz, folio 1. 
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sorban a hadsereg kérdésének rögzítésére fektetnek különös súlyt, a honvéd
és Landwehr-kötelékeket csak másodsorban tárgyalják. Nem titkolhatja, hogy 
a négyévi sorszolgálati idő rögzítése nagy nehézségekbe fog ütközni, és hogy 
mindent meg fognak mozgatni, hogy ezt lehetőleg csökkentsék. A honvéd— 
Landwehr-kötelékek ugyancsak jelentős megfontolást fognak kelteni a fiatal 
haderő lekötése miatt, egész más szelleme lesz, hogyha idős, kiszolgált fér
fiakból áll, akik a katonás szellemet magukkal hozzák; ez nem fog a hadse
regnek a honvéd—Landwehr-kötelékekhez való viszonyára sem befolyás nél
kül maradni. A hadiállomány létszámának megállapítása várhatóan nem fog 
nagyobb nehézségekbe ütközni, ha a Monarchia külpolitikai helyzetének és te
kintélyének figyelembe vételével határozzák meg. A megváltás kívánságát is 
felvetik, vagy legalább az önként teljesítendő szolgálati időt vagy a helyettes
állítást."39 

A továbbiakban Kari Auersperg osztrák miniszterelnök ezen az ülésen még 
egy liberális követelést is megemlít. „Rámutat, hogy a birodalmi gyűlésben* 
az a törekvés, hogy a hadsereg költségvetését tovább csökkentsék, sőt hogy 
egészen' hatvan millióra szállítsák le, akkor azután kérdéses, hogyan tartható 
még fenn a magas békelétszám,"41 

A ciszlajtániai osztrák-német kormánypárt és az udvar közti konfliktus sú
lyossága jobban érzékelhető az uralkodó állaspontjának ismeretében: mara
déktalanul következetes általános hadkötelezettség, évi nyolcvanmillió forin
tos hadügyi költségvetés, 800 000 fős hadilétszám, 4 évi sorszolgálat, 6 évi tar
talékos szolgálat, az újonclétszám ennek megfelelő, tíz évre előre való meg
állapítása. A magyar kormány törekvése a honvédhadseregre pedig együtt jár 
a ciszlajtán Landwehr-kötelékek felállításával, ez a birodalom két felében 
újabb 200 000 fő fegyverest jelent.42 

Mindez valóban jelentős gazdasági megterhelést eredményezne, ezért az 
osztrák-német liberális Alkotmánypárt jottányit sem enged, élesen fellép a 
fenti alapelvekkel szemben. Nem enged azonban az uralkodó sem, aki e kér
désben most már nemcsak az udvari párt teljes támogatását élvezi, hanem a 
magyar kormányét és lényegében a magyar kormánypártét is. Jól mutatja ezt 
a hatodik konferencia határozata: „Elhatározzák, hogy Auersperg herceg, mi
niszterelnök holnap Bécsben kormánytanácskozást tartson, és amint létrejön 
a megegyezés a véderőtörvény alapelveiről, Taaffe gróf, miniszter haladékta
lanul Budára utazzon, hogy a zárótanácskozásokon részt vegyen."43 S hogy 
mennyire nem szándékozik figyelembe venni az uralkodó az osztrák kormány 
álláspontját, bizonyítja, ismét úgy folytatódik a részletek megtárgyalása, hogy 
az április 28-i hetedik konferencián nem vesz részt az osztrák kormány kép
viselője. 

A nyolcadik ülésen, április 29-én, azután ismét megjelenik Kari Auersperg 
osztrák miniszterelnök és kíséretében Taaffe miniszterelnök-helyettes és hon
védelmi miniszter. Utóbbi ismerteti az osztrák kormány határozatát, amely az 
udvar és a magyar kormány megállapodásának leglényegesebb pontjait ille
tően a tagadás szellemét sugározza. Nem fogadja el ugyanis a javasolt sor
szolgálati időt, a tíz évre szóló újonclétszám-megállapítást, továbbra is ragasz
kodik az önkéntes szolgálathoz és a helyettesállításhoz, a sorszolgálatra való 

39 VI. Konferenz, folio 4. 
40 Megjegyzés: Itt valószínűleg szóbotlás történt: Reichstag — Reichsrat. Értelemszerűen csak 

a Birodalmi Tanácsról lehet szó. 
41 VI. Konferenz, folio 10. 
42 I. Konferenz, mellékletek. 
43 VI. Konferenz, folio 21. 
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behívásnál a 17 éves kor helyett a 20 éves kor mellett áll ki — hogy csak 
néhányat emeljünk ki. Az uralkodó ezeket a módosításokat sorra elveti. En
nek megfelelően a konferencia saját eredeti megállapodását szavazza meg, 
majd elhangzik az uralkodói parancs, hogy ez alapján öntsék végső megfo
galmazásba a véderő-törvénytervezetet.44 

A korabeli közvélemény számára I. Ferenc Józsefnek az első konferencián 
bevezetőként és az utolsó konferencián zárásként hangsúlyozott intelme sze
rint45 semmi nem szivárog ki a Budán tartott konferenciákról, de az udvar 
és az Alkotmánypárt közötti nézeteltérés jól ismert. Az osztrák kormány má
jus 2-i üléséről szóló beszámolóban például ott áll ez a két mondat a központi 
liberális sajtóorgánumban: „A pénzügyi előterjesztések mellett a véderő kér
dése áll az érdeklődés előterében. A magyar kormánnyal folytatott tárgyalá
sok — ahogyan jelentik — befejeződtek, a ciszlajtán kormány kebelében 
azonban még nem jutott eddig a kérdés, és több oldalról egybehangzóan 
mondják nekünk, hogy a tárgyalás nagy és messzemenő nehézségbe ütközik."46 

Az udvar és az osztrák kormány ellentétére jellemző fényt vet az uralkodó
nak Beust birodalmi kancellárhoz és közös külügyminiszterhez intézett saját 
kezű levele, amelyben — miközben mellékel egy, a Pester Lloyd-ban meg
jelent és a véderő-törvénytervezettel foglalkozó cikket, amelyet állítólag 
Giskra osztrák belügyminiszter ajánlott a lapnak — a következőket írja: „Kí
vánatos volna, hogy a bécsi miniszterek megelégedjenek azzal, hogy a bécsi 
újságokat az Én szándékaim és a birodalmi kormány szándékai ellen hec
celik, és ne terjesszék ki áskálódásaikat a Lajtán túlra egy olyan kérdésben, 
amelyben a császár és a magyar kormány egységes."47 

A másik oldalról Plener48 osztrák kereskedelemügyi miniszter egyik leve
le mutat rá az ellentétre: ,,A jelenlegi pillanatban egyébként az egész kor
mány válságban van, mégpedig a véderőtörvény miatt. A császár hosszabb 
szolgálati időt, semmiféle helyettesállítást, tíz évre 800 000 fős hadilétszámot 
kíván, ami évi 75 milliós hadikiadást követelne, és az évi költségvetési jogból 
előzetes döntést kívánna. Mi rövidebb szolgálati idő mellett vagyunk: 3 év 
sorszolgálat, 5 év tartalékosszolgálat, 2 év honvéd—Landwehr-szolgálat. A 
hadügyminiszter 5 év sorszolgálatot igényelt — a helyettesítést ejteni akar
juk. A legvitatottabb pont azonban a hadilétszám. A magyar miniszterek 
magasabb hadilétszám mellett vannak, éppen ezáltal akarják a honvédünnep
lések elkerülése céljából az ossz-Ausztriában 200 000 (ebből Magyarországon 
85 000) főre korlátozott honvéd—Landwehr-hadsereg felduzzasztását megaka
dályozni. Nekünk azonban a körmünkre ég e költségvetési tétel, mivel mind
ebből 70%-ot mi és a magyarok csak 30%-ot viselnek."49 Ebből a levélből az 
is világossá válik, hogy eltérés, méghozzá lényeges eltérés van az osztrák
német és a magyar liberálisok felfogásában is a véderőtörvény tekintetében. 

A közvetítést Beust birodalmi kancellár és közös külügyminiszter vállalja, 
de Kari Auersperg osztrák miniszterelnök segítségére is szüksége van. Ezért 

44 VIII. Konferenz, folio 1—18. 
45 I. Konferenz , folio 1., VTEI. Konferenz, folio 18. 
46 NFP , 1868. m á j u s 3. M. 
47 Kaiser F ranz Joseph an Beust , Buda, 1868. má jus 11. Pol t i sches Archiv des Minis ter ium des 

Äußern , In t e rna , Vor t räge u n d Al lerhöchste Handschre iben . K a r t o n 53. HHStA. 
48 Plener , Ignaz , Dr. (1810—1908), szabadelvű b ü r o k r a t a , i smer t pénzügy i szakember . 1867—1873: 

a Bi roda lmi Tanács képvise lő je ; 1873-tól az u r a k háza tagja. 1860—1865: pénzügymin i sz te r ; 1868— 
1870 : ke re skede lemügy i minisz ter . 

49 Ignaz von P lene r an se inen Sohn, 1868. má jus 24. Nachlaß P lener , Kar ton 6., folio 63. HHStA. 
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az uralkodót arra kéri, gyakoroljon közvetlen hatást a ciszlajtán miniszter
elnökre a törvénytervezet elfogadása érdekében.50 Elképzelhető az uralkodó 
bizalmából miniszterelnökké lett szabadelvű arisztokrata nehéz helyzete a 
hozzá eszmeileg közel álló liberális miniszterkollégáival szemben. Talán ép
pen ez adja az első ösztönzést korai lemondására. 

Az 1868. áprilisi konferenciákon megfogalmazódott véderő-törvénytervezetet 
a magyar kormány a magáénak tekinti51 és június 27-én siet beterjeszteni azt 
az országgyűlésnek. A törvénytervezet ugyanis végül is tartalmazza egyebek 
mellett a 82 gyalogoszászlóaljból és 32 lovasszázadból álló, közvetlen sorozású, 
magyar vezényleti nyelvű honvédhadsereg felállítását, még ha ez korlátozott 
létszámú, fegyverzetű, hatáskörű, feladatú és a közös hadsereg kiegészítő ré
sze is. A magyar országgyűlésnek csak néhány napi vitára van szüksége július 
végén, augusztus elején. Egyelőre lemond a tüzérség és a műsza'ki csapatok 
követeléséről; augusztus 8-án lényegi változtatás nélkül elfogadja a kormány
előterjesztést.52 

Nem ilyen egyszerű a helyzete az osztrák kormánynak a véderő-törvény-
tervezet előterjesztését illetően, hiszen ezt az udvar e kormánnyal szemben 
oktrojálta. Ennek ellenére a magyar* kormányhoiz hasonlóan még a Birodalmi 
Tanács nyári szünete előtt benyújtja a törvénytervezetet alkotmányos tárgya
lásra. Ausztriában továbbra is nagy az ellenállás ezzel szemben. A politikai 
élet őszi megelevenedésekor, a Birodalmi Tanács ülésszakának 1868. október 
17-i megnyitását követően, azonnal megkezdi üléseit a képviselőház hon
védelmi bizottsága, és a napirenden a véderőtörvény benyújtott tervezete van. 
A hangulatra azonban egyrészt Rechbauernek53 — az Alkotmánypárt autonó-
mista szárnya vezérének — a milíciarendszer bevezetésére tett indítványa, 
másrészt a magas hadilétszámmal kapcsolatos gazdasági aggodalom nyomja rá 
bélyegét.54 

Október 26-án Beust birodalmi kancellár és közös külügyminiszter szüksé
gét érzi, hogy részletes külpolitikai helyzetképet fessen a képviselőház hon
védelmi bizottságában, és ezzel igyekezzen rábírni a liberális képviselőket a 
kormányelőterjesztés elfogadására, de igyekezete nem jár átütő sikerrel.55 Ez
után az udvari körök képviseletében Beck ezredes, a katonai kabinetiroda 
vezetője és Horst56 alezredes, a közös hadügyminisztérium II. (szervezési) 
ügyosztályának vezetője, a véderő-törvény ter vezet egyik megfogalmazója igyek
szik megnyerni az alkotmánypárti képviselőket a kormányelőterjesztésnek.57 

Miután ez sem biztat jelentős eredménnyel, az udvar nyomására Taaffe 
ügyvivő miniszterelnök, aki Kari Auersperg 1868. június 24-i lemondását kö
vetően a kormány élén áll, a képviselőház honvédelmi bizottságában novem
ber 3-án kijelenti: Ha a delegációk november 12-re tervezett összehívásáig 
nem fogadja el a képviselőház a véderőtörvényt, a kormány aligha tudja tar
tani helyzetét. Ehhez Berger58 tárcanélküli miniszter világosabban hozzáteszi; 

50 Vor t rag , Beus t an den Kaiser , 1868. m á j u s 12. Mil i tärkanzlei , Separa t -Fasz ike l 29/b. 
51 Andrássy Gyula: P r o m e m o r i a hinsicht l ich der Wehrfrage , Buda , 1868. j ú n i u s 17. András sy 

levél tár . Közl i : Wertheimer E d e : i. m. I . k . 430. o. 
52 Wertheimer E d e : i. m . I . k . 427. és köv . o. 
53 Rechbauer , Kar l , Dr. (1815—1888), s tá jerországi ügyvéd, i smer t l iberális pol i t ikus . 1848: a s tá 

j e r t a r t ománygyű lé s képviselője . 1861-től a Bi rodalmi Tanács képv i se lőházának tagja. 
54 NFP , 1868. Okt. 20. M. 
55 NFP, 1868. Okt. 27. A, okt . 28. M. 
56 Horst , Ju l ius , b á r ó (1829—1904), h iva tásos ka tona . Ezredessé , majd vezérőrnaggyá előléptetve. 
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Fel kell vetniük a bizalmi kérdést, ha addig nem fogadja el a képviselőház a 
kormányelőterjesztést. Az udvar nyílt ultimátuma ellen az alkotmánypárti kép
viselők nevében Schindler59 csupán az időszűke miatt tiltakozik. Erre Taaffe 
ígéretet tesz, hogy kéri az uralkodót a delegációs ülésszak kezdetének néhány 
nappal való elhalasztására.60 

Másnap a vezető alkotmánypárti lap a lényegre tapint rá az eseményt kom
mentálva: „Majdnem úgy tűnik, mintha a kormány a koronával szemben kö
telezettséget vállalt volna, hogy keresztülviszi a véderőtörvény tervezetét, 
vagy mintha a kormány előre látná, hogy a korona megvonja a bizalmat 
azoktól a miniszterektől, akik képtelennek mutatkoztak, hogy a törvényterve
zetet a kitűzött határidőn belül parlamentáris úton elintéztessék".61 Az osztrák 
kormány aulikus kisebbségére bizonyára az előbbi, a liberális többségre pedig 
az utóbbi feltételezés az érvényes. 

A nagy nyomás hatására mindenesetre a Birodalmi Tanács képviselőházá
nak honvédelmi bizottsága meggyorsítja munkáját, s nagyobb része — aho
gyan Schlindler november 3-i felszólalása már sejteni engedte — többségi in
dítványában már november 6-án enged a kényszerhelyzetnek.62 Ez a többség 
immár lényegében változtatás nélkül elfogadja a kormányelőterjesztést, amely 
nem más, mint az udvar és a magyar kormány tárgyalása során kikristályo
sodott és a magyar országgyűlés mindkét házában már elfogadott 1868. évi 
XL., XLI. és XLII. törvénycikk. A Rechbauer nevével fémjelzett kisebbségi 
indítványban a honvédelmi bizottság következetesebb tagjai továbbra is ki
állnak az udvar által végül is jóváhagyott 3 évi sorszolgálat helyett a 2 évi 
mellett. A 800 000 fős hadilétszám helyett 600 000 főst indítványoznak, végül 
pedig 10 év helyett 6 évre javasolják azt elfogadni.63 

A képviselőház honvédelmi bizottságában keresztülhajtott kormányelőter
jesztés még nem biztosítéka a képviselőházi alkotmánypárti többség megnye
résének, ezért sor kerül az egyesült liberális frakciók november 6-i tanácsko
zására, ahol a többség már hajlik a kormányelőterjesztés elfogadására.64 A 
november 9-i újabb konferencián már szinte valamennyi alkotmánypárti kép
viselő jelen van, megjelenik továbbá az osztrák kormányból Taaffe megbízott 
miniszterelnök és honvédelmi miniszter, Giskra belügyminiszter, Plener keres
kedelemügyi miniszter és Berger tárcanélküli miniszter is. A kormányelőter
jesztés védelmét a véleményét eddigre gyökeresen megváltoztató Giskra bel
ügyminiszter vállalja magára, s az alkotmánypárti képviselők előtt is felveti 
a bizalmi kérdést. Hangsúlyozza, hogy a kormány nem vállalhatja a felelősséget 
a kialakulandó belpolitikai helyzetért sem, ha a képviselőház megtagadná tá
mogatását.65 Döntéshozatalra nem kerül sor, de a fenyegető belpolitikai hely
zetre való hivatkozás megteszi a magáét. 

Jól mutatja ezt a november 10. és 13. között napi két ülés megtartásával 
meggyorsított képviselőházi vita, amelynek bevezetőjeként a kormány beje
lenti, hogy az uralkodó a delegációk ülésszakának összehívását az alkotmány
párti kívánságnak megfelelően november 16-ra halasztotta.66 Maga a vita a ki-

59 Schindler, Julius Alexander, Dr. (1818—1885), alsó-ausztriai ügyész és szépíró. 1848-as liberá
lis politikus. 1861—1870: a Birodalmi Tanács képviselőházának tagja. 
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61 NFP, 1868. november 5. M. 
62 NFP, 1868. november 6. A. 
63 Bericht des Ausschusses über das Wehrgesetz. (Reichsrat, Abgeordnetenhaus.) Militärkanz-
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64 NFP, 1868. november 7. A. 
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sebbségi indítvány támogatóinak felszólalásai jegyében zajlik le. Ezek a kép
viselők egymással vetélkedve hangsúlyozzák a Birodalmi Tanácsban képviselt 
országok és tartományok súlyos gazdasági-pénzügyi helyzetét, és a takarékos
ság nevében érvelnek indítványuk mellett. A kormány előterjesztés védelmét 
az alkotmánypárti többség átengedi a képviselőként jelen levő Beust birodalmi 
kancellárnak és közös külügyminiszternek, valamint az osztrák kormány tag
jainak, akik közül Berger, Giskra és Taaffe szólal fel. Az előterjesztés sorsa 
most már egy percig sem kérdéses; végül harmadik olvasásban a képviselőház 
118:29 arányban fogadja el a véderőtörvény tervezetét.67 

Az urak háza — a Birodalmi Tanács felsőháza — november 27-én és 28-án 
tárgyalja az oda került képviselőházi határozatot és szintén érdemi vita nél
kül fogadja el a kormányelőterjesztést.68 A véderőtörvény szentesítésére de
cember 5-én kerül sor, s az ezzel hatályba lép.69 

Az Osztrák—Magyar Monarchia új véderőtörvénye az általános hadkötele
zettség alapján 1 000 000 fős hadilétszámmal számol, amelyből 800 000 fő a kö
zös hadseregben, 115 000 fő az osztrák Landwehr-ben és 85 000 fő a magyar 
honvédhadseregben szolgál. Ennek megfelelően a tíz évre előre megállapított 
évi újonckontingens mintegy 100 000 főt tesz ki. Ebből 78 000 fő a közös, 11 000 
fő a Landwehr- és honvédhadseregnek jut, míg mintegy 11 000 fő felesleg a 
közös hadsereg tartalékát képezi. 

A hadkötelezettség 20 éves kortól vonatkozik a férfilakosságra, ideje 10 év 
(3 év sorszolgálat és 7 év tartalékosszolgálat). Az uralkodó által kinevezett kü
lön főparancsnok áll a közös, Landwehr és a honvédhadsereg élén. A Mo
narchia hű tükörképeként mindhárom az uralkodóház főhercege. 

Hadműveleti és más fontos kérdésekben a közös hadügyminisztérium az il
letékes, minden vonatkozásban alárendeltségébe tartozik az első vonalnak mi
nősülő teljes közös hadsereg. Az osztrák és a magyar honvédelmi miniszté
rium fennhatósága a második vonalbeli Landwehr- és honvédhadsereg admi
nisztratív irányítására és az ebből fakadó katonai közigazgatásra terjed ki. 
Szót érdemel még, hogy harmadik vonalnak a törvény még osztrák Land-
sturm-ról, illetve magyar népfölkelésről is intézkedik. E vonatkozásban azon
ban még csak rendszeres katonai nyilvántartást sem vezetnek be, hanem csak 
háború esetén kell ezeknek az önkéntes kötelékeknek a pótlást jelenteniük. 

Egyelőre változatlan marad a közös hadsereg hadosztályszervezése, és to
vábbra is a területi katonai parancsnokságok a hadkiegészítési területek kato
nai közigazgatási szervei. A Landwehr- és a honvédhadsereg számára ezek 
mellett zászlóaljjárásokból álló hadkerületeket szerveznek. A Landwehrt és 
a honvédhadsereget nem szervezik magasabb harcászati kötelékekbe, a mozgó
sítási tervekben azonban dandárokká összevonva szerepelnek. 

Az 1866-ban rendszeresített modernebb fegyverek mennyiségét növelik. A 
Landwehrre és a honvédhadseregre is kiterjesztve érvényben tartják az ezzel 
együtt még 1866-ban bevezetett új, a kor követelményeinek megfelelni igyek
vő szabályzatokat. Ugyanakkor megkezdik a két honvédelmi minisztérium 
megszervezését és az osztrák Landwehr- és a magyar honvédkötelékek felállí
tását. 

Mindezzel az Osztrák—Magyar Monarchia jelentős lépést tesz a hadügy te
rületén, hogy az uralkodó körök nagyhatalmi törekvéseinek érvényesítése cél-

67 Sten. Prot. AH. 4412. és köv. o. NFP, 1868. november 15. M. 
68 Sten. Prot. HH. 1830. és köv. o. 
69 1868. évi 41., 42. és 43. törvénycikk, Wiener Zeitung, 1868. december 8. 
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jából felzárkózzon a korszerű hadsereggel rendelkező európai államokhoz. Szá
mos vonatkozásban azonban ismét csak felemás intézkedésekre kerül sor, és 
ez indokolja az elkövetkező évek további reformjait. 

* 

A véderő-törvénytervezet létrejötte és a birodalom mindkét felében hatályos 
törvénnyé válása jellemzően világítja meg a tényleges hatalmi viszonyokat a 
ciszlajtán területeken. Rámutat az alkotmányos-parlamentáris rendszer gyen
geségeire, az uralkodó — akit nem köt alkotmányos eskü — abszolutisztikus 
fellépésének lehetőségére, az osztrák-német liberális nagypolgárság pártjának 
és kormányának a politikai hatalomból való részesedés érdekében történő, 
udvar előtti ismételt megalkuváskészségére. 

A véderő-törvénytervezet birodalmi tanácsbeli tárgyalása ugyanakkor az 
osztrák belpolitikai életben azzal a következménnyel jár, hogy a különböző 
liberális frakciók 1868. őszi egységes Alkotmánypártja — amely a 203 tagú 
képviselőház 118 fős többségével rendelkezik, és a kormány támaszát jelenti 
—, alig néhány hetes parlamenti küzdelem után ismét kezd szétesni. Egyelőre 
a zömében alpokbeli tartományokból származó, Rechbauer vezette 20 fős 
autonómista csoportosulás került szembe a többség megalkuvó döntésével. 

A liberális színezetű osztrák kormány mindenesetre már az alkotmánypárti 
többség maga mögé — illetve az udvar rákényszerített döntése mögé — állí
tásával is sikert könyvelhet el, mert egyelőre ismét rendelkezik az udvar, fő
leg az uralkodó bizalmával. Ezt az 1868. november 14-i kormányülésen I. Fe
renc József személyesen fogalmazza meg a véderő-törvénytervezet képviselő
házi elfogadása fölötti megelégedettségében.70 

Másrészről azonban további következménye is van a véderő-törvénytervezet 
birodalmi tanácsbeli vitájának. A kormány egysége is újabb törést szenved. 
Kari Auersperg miniszterelnök korábbi lemondása után most Herbst71 igaz
ságügyminiszter, a legtekintélyesebb liberális politikus is bejelenti a kormány
ból való kilépését.72 A képviselőházi alkotmánypárti kisebbséggel ért ugyanis 
egyet, és nemcsak hangsúlyozza a véderőtörvény elleni állásfoglalását, ha
nem ennek nyomatékot is kíván adni lemondásával. Az osztrák kormány többi 
alkotmánypárti tagja ennek ellenére egyelőre mégis rá tudja venni lemondása 
visszavonására.73 

Végül így a véderőtörvénnyel kapcsolatos kormányzati válság látszólag min
den vonatkozásban megoldódik az Osztrák—Magyar Monarchia osztrák felé
ben. A kül- és belpolitikai helyzetre tekintettel nem következik be egyelőre 
szakítás az udvar és az osztrák-német nagypolgárság között. Elhárul az oszt
rák kormányon belüli konfliktus is, és az Álkotmánypárt zöme továbbra is 
felsorakozik még e mögött az alkotmánypárti többségű kormány mögött an
nak ellenére, hogy élén — a szabadelvű Kari Auersperg lemondását követően 
— immár az uralkodó bizalmasa, az aulikus Taaffe áll. 

Az osztrák kormány bukását eredményező kérdéssé a továbbiakban a de
centralizációs mozgalmakkal szembeni állásfoglalás válik. Míg az Alkotmány
párt és az e pártot képviselő osztrák miniszterek az alkotmányos ciszlajtán 

70 Minis ter ra tsprotokol le , 145. ülés, 1868. november 14. 
71 Herbst, Eduard, Dr. (1820—1892), prágai jogászprofesszor, nagytekintélyű liberális politikus. 

1861-től a Birodalmi Tanács képviselője. 1868—1870: osztrák igazságügy-miniszter. 1871—1884: a 
képviselőházi alkotmánypárti politikusok egyik vezéregyénisége. 

72 Sandler, S a m u e l : i. m. 66. o. 
73 NFP , 1868. december 13. M. 
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centralizmus talaján minden koncessziót elutasítanak, az udvar puhatolózó 
tárgyalásokra szánja el magát, és ezt az aulikus osztrák miniszterek is támo
gatják. Ez 1869-ben az osztrák kormány kettészakadásához, az udvar és az 
Alkotmánypárt ismételt összeütközéséhez vezet. 

Kül- és belpolitikai megfontolásokból ugyan hajlandó az uralkodó 1870. 
február 1-én még Hasner74 tisztán liberális összetételű kormányának a kine
vezésére is az aulikus miniszterek felmentését követően, azonban csak a cseh 
és a lengyel decentralizációs mozgalmakkal való megegyezést célzó program 
alapján. A megvalósítás módját illetően-sem az osztrák kormány, sem az Al
kotmánypárt nem képvisel egységes álláspontot. Ciszlajtánia lakosságának 
többségével ugyanakkor egyelőre nem képes elismertetni ez a politikai irány
zat az alkotmányos kétközpontú birodalmi centralizáció politikáját és az oszt
rák-németség társadalmi-politikai uralmát. Ehhez járul még, hogy az eddigi 
konfliktusok — így a véderőtörvénnyel való szembenállás — eredményeként az 
Alkotmánypárt az udvar bizalmát sem képes maradandóan megnyerni. 

Mivel az eddigi kormánypárt nem tudja biztosítani a rendezett belpolitikai 
helyzetet, a nemzetközi helyzet alakulását figyelembe véve a Hasner-kor-
mányt 1870. április 4-én felmenti az uralkodó, és a más politikai erőkhöz való 
fordulást határozza el. így az alkotmánypárti kormány bukásában — bár nem 
közvetlenül — mégis, a korábbi belpolitikai válságok sorában, jelentős szere
pe van az udvar részéről abszolút jelleggel irányított hadügyi politikával 
szembeni osztrák-német liberális ellenállásnak is. 

Йожеф Захар 

НЕКОТОРЫЕ АВСТРИЙСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНА АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ 
МОНАРХИИ 1868 ГОДА О СОЗДАНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Резюме 

Параллельно с «Соглашением 1867» на австрийской территории Австро-Венгерской 
монархии была создана конституционно-парламентарная система, что сделало возможным 
ускорение капиталистического развития. Реальный компромисс императорского двора и 
либеральной крупной буржуазии в то же время предоставил возможность и для даль
нейшего сохранения многих остатков феодализма и абсолютизма. Э т о т факт с самого на
чала привел к столкновению императора с либерально настроенным правительством. 

В 1868 году самой серьезной причиной кризиса австрийского правительства был про
ект закона о вооруженных силах. После проигранной прусско-австрийской войны 1866 
года выявилась настоятельная необходимость модернизировать несовершенную систему 
организации и укомплектования армии. Это стремился осуществить уже и закон о воо
руженных силах, вынужденно принятый 28 декабря 1866 года. В результате «соглаше
ния 1867 года» император был вынужден его аннулировать. Новый проект закона о 
вооруженных силах сформировался в ходе переговоров двора и венгерского правитель
ства. Императорский двор, руководствуясь своими великодержавными мотивами, хотел 
создать сильную армию, а венгерское правительство по своим связанным с властью и 
престижем соображениями требовало создания отдельной гонведской армии. Правящая 
австрийская конституционная партия, и в том числе и правительство Австрии, высту
пили против этих обоих соображений. Таким образом окончательное формирование за
кона о вооруженных силах произошло на восьми конференциях, проведенных под руко
водством монарха в период с 18 по 29 апреля 1868 года в Буде, без существенного учас-

12 Hadtörténelmi Közlemények — 177 — 
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гия, но при энергичном противодействии австрийского правительства. Правительство 
Австрии, соответственно либеральным основным принципам, выступило за понижение 
военных расходов, за сокращение срока службы в армии и уменьшение численного со
става армии, и возражало против формирования гонведской армии, означавшей вторую 
линию, так как это выдвинуло вопрос о необходимости организации австрийского ланд
вера, принимая во внимание паритет дуализма. 

В соответствии с фактическими державными отношениями, под нажимом двора ав
стрийское правительство в конце концов вынуждено было отказаться от своей позиции. 
Осенью 1868 года императорский двор сумел сломить сопротивление большинства Кон
ституционной партии, пригрозив кошмаром правительственного кризиса, и Импер
ский Совет также принял новый закон о вооруженных силах. Все это характерно освети
ло несовершенство австрийской конституционно-парламентской системы, возможность 
абсолютистского выступления монарха и слабость австро-германской либеральной круп
ной буржуазии. 

Józse f Z a c h a r 

EINIGE ÖSTERREICHISCHE A S P E K T E DES WEHRGESETZES 
DER ÖSTERREICHISCH—UNGARISCHEN MONARCHIE V. J. 1868 

Resümee 

Paralell mit dem Ausgleich kam es in den österreichischen Gebieten der öster
reichisch—Ungarischen Monarchie im Jahre 1867 zum Ausbau eines konstitutionell-
parlamenterischen Systems und dies erleichterte die Beschleunigung der kapitalisti
schen Entwicklung. Der reale Kompromiß des Hofes und der liberalen Großbour
geoisie gab jedoch gleichzeitig die Möglichkeit zum Weiterleben zahlreicher feudaler 
und absolutistischer Überreste. Diese Tatsache brachte von Anfang an Zusammen
stöße zwischen dem Herrscher und der Liberal gefärbten Regierung mit sich. 

Im Jahre 1868 war der Grund der schwierigsten österreichischen Regierungs
krise der Wehrgesetzenwurf. Nach der Niederlage im preußisch-österreichischen 
Krieg von 1866 ist eine Modernisierung des überholten Ergänzungs- und Organi
sationssystems der Wehrmacht unumgänglich notwendig geworden. Dies sollte schon 
das oktroyierte Wehrgesetz vom 28. Dezember 1866 verwirklichen. Als Folge des 
Ausgleichs mußte der Herrscher dasselbe jedoch zurücknehmen. Der neue Wehr
gesetzentwurf hat im Laufe der Verhandlungen zwischen dem Hofe und der un
garischen Regierung seine Form angenommen. Der Hof wünschte aus Großmachts
gründen eine starke Armee, die ungarische Regierung aus Macht- und Prestige
überlegungen eine separate Honved-Armee. Die regierende österreichische Ver
fassungspartei, und so auch die österreichische Regierung sind gegen beide Über
legungen aufgetreten. So kam die endgültige Formulierung des Wehrgesetzes auf 
den unter dem Vorsitz des Herrschers in Buda (Ofen) zwischen dem 18. und 29. 
April 1868 abgehaltenen 8 Konferenzen zustande; an diesen war die österreichische 
Regierung meritorisch nicht beteiligt und stand dem Entwurf ablehnend gegen
über. Die österreichische Regierung war — ihren liberalen Grundsätzen ents-
sprechend — für ein niedrigeres Wehrbudget, eine kürzere Dienszeit und damit für 
einen niedrigeren Präsenzstand und gegen die Aufstellung der die zweite Linde 
bedeutenden Honvédarmee, denn diese hat — mit Rücksicht auf die Parität im 
Dualismus — die Notwendigkeit der Organisierung der österrechischen Landwehr 
aufgeworfen. 

Den bestehenden Machtverhältnissen entsprechend war die österreichische Regie
rung schließlich auf Grund des vom Hof ausgeübten Druckes genötigt ihren Stand
punkt aufzugeben. Im Herbst 1868 konnte der Hof — das Gespenst einer Reige-
rungskrise an die Wand malend — auch den Widerstand der Mehrheit der Ver
fassungspartei brechen, und so hat auch der Reichsrat das neue Wehrgesetz ange
nommen. All dies beleuchtete charakteristisch die Unvollkommenheit des konsti
tutionell-parlamentarischen Systems, die Möglichkeit eines absolutistischen Auf
tretens des Herrschers und die Schwäche der deutschösterreichischen liberalen 
Großbourgeoisie. 
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LUKÁCS LAJOS 
EGY ÉV AZ OLASZORSZÁGI MAGYAR LÉGIÓ TÖRTÉNETÉBŐL* 

1861. május 10—1862. május 28. 

Az 1860. július 16-án Palermóban megalakult magyar légió nem volt egye
nes folytatása az 1859-es észak-olaszországi háború alatt életre hívott és a 
hadműveletektől önhibáján kívül távol maradt magyar légiónak, bár személyi 
vonatkozásban, tiszti káderokban és legénységi állomány tekintetében is követ
hetők kapcsolataik. De a Garibaldi dél-itáliai felszabadító, forradalmi háború
jának részeseként alakult 1860-as légió nemcsak szervezetileg jelentett újat 
az 1859-ben feloszlatottnál, hanem céljaik, funkciójuk különbözősége is szem
betűnő. Így, jellegét tekintve, Garibaldi alatt minőségileg új alakulat keletke
zett. Értéke korántsem számszerűségéből következett, hiszen míg a légió Paler-
mótól Nápolyig eljut, létszáma a kezdeti mintegy 60 főről alig emelkedik 300-ra 
és a magyar légiónak oly nagy dicsőséget termő 1860. október 1—2-i volturnói 
csata idején sem beszélhetünk nagyobb egységről. Mégis, e kis magyar légió 
harci értéke, a hadjárat során betöltött tényleges szerepe, messze túlmutatott 
alacsony létszámán. A Garibaldi és mások részéről sorozatosan elhangzott elis
merés és dicséret szólt a vörösinges Ezerrel lélekben, célkitűzésekben összefor
rott magyar légionistáknak, szólt annak a Magyarországnak, mely 1848—49-ben 
már példát mutatott a világnak helytállásban és szólt az abszolutizmus elnyo
mása alatt szenvedő, de felszabadulni vágyó országnak is, melynek bujdosó, 
hontalan fiai idegen földön ontották vérüket egy másik elnyomott nép szabad
ságáért. Tették mindezt annak biztos tudatában, hogy áldozataik nem hiába
valók, hogy a népszabadság ügye egy és oszthatatlan, hogy Itália felszabadí
tása végső soron elő fogja segíteni a magyar nép vágyainak teljesülését is. 
Ami még kiemelkedőnek tűnik, az e kis légió népi-nemzeti szempontból ve
gyes összetétele. Bár zömét — főképpen tisztjeit — magyarok alkották, meg
találhatók voltak benne mindazon népek fiai, melyek az osztrák monarchia la
kosságát alkották. így küzdöttek egymás mellett a légió sok dicsőséget megjárt 
harci zászlója alatt magyarok, németek, csehek, szlovákok, szerbek, horvátok 
és románok — követendő példát mutatva a hazának is.1 

A történelem oly sokszor zegzugos, kacskaringós és ellentmondásos mene
téből következett, hogy e nemes célokért alakult önkéntes testület sorsa, tör
ténete, korántsem tekinthető simának, komplikációktól, buktatóktól, egyéni 
sorstragédiáktól mentesnek. A Garibaldi által életre hívott magyar légió tör
ténetének első szakasza 1860. novemberében lezárult. A nápolyi királyság a 
felszabadító harcok nyomán porba hullt. A Dél-Itáliát gúzsba kötő, a társa
dalmi haladást gátló Bourbon-uralom a forradalmi harcok következtében vég
képp a történelem süllyesztőjébe került. A következő lépést, Róma felszaba
dítását és általában a kormányzati berendezkedés megválasztását, már koránt
sem Garibaldi és a köréje sereglett forradalmi elemek óhaja döntötte el. Az 

* A tanulmány egyik fejezete „Az olaszországi magyar légió története 1860—1867" című na
gyobb munkának. 

1 Vö. Attilio Vlgevano: La légioné ungherese in Italia. (1859—1867). Roma, 1924.; Koltay—Käst
ner Jenő: Iratok a Kossuth emigráció történetéhez. 1859. Szeged, 1949.; uő.: A Kossuth emigrá
ció Olaszországban. Budapest, I960.; Eugenio Kastner: Il contributo ungherese nella guerra deli 
1859. Firenze, 1934.; Lukács Lajos: Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860—61-ben. Buda
pest, 1962.; uő.: Garibaldi e ľ emigrazione ungherese. Modena, 1964.; uő.: A magyar garibaldis-
ták útja. Marsalától a Porta Piáig. 1860—1870. Budapest, 1971. 
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európai konzervatív hatalmak és diplomáciájuk, de legfőképpen a Rómában 
1849 óta seregeket állomásoztató Franciaország császára, III. Napóleon helyez
kedett határozottan szembe a forradalmi hullám növekedésével. Miután III. 
Napóleon Chambéryben megegyezett Cavour megbízottaival II. Viktor Emánuel 
jelenlétében, 1860. szeptember 11-én megindulhattak az intervenciós piemonti 
seregek dél felé, hogy visszaszorítsák a konzervatív-liberális Európa előtt 
egyre félelmetesebbnek tűnő forradalmi-republikánus hullámot. A katonai 
intervenció ugyan együtt járt Közép-Itáliá jelentős területeinek felszabadítá
sával az Egyházi Állam uralma alól, kiterjesztve a piemonti uralmat Latium 
tartománya és Róma köré, de ezen történelmi fordulat a monarchia hatalmát 
és elvét juttatta délen győzelemre, kisajátítva mindazt, amit a Garibaldi vezette 
forradalmi háború az olasz egység és haladás érdekében nagy áldozatok árán 
hozott. 

Az erőviszonyok kedvezőtlen fordulata előtt Garibaldi is kénytelen-kelletlen 
meghajolt. A polgárháború kockázatát elkerülendő Caprera szigetére vonult 
átmenetileg vissza, várva és keresve az újabb alkalmas pillanatot, amikor a 
megkezdett feladatok befejezésére ismét kedvező lehetőségek adódnak. Miután 
a piemonti monarchia a nápolyi királyságot magához csatolta, az utolsó Bour
bon erődnek, Gaetának 1861. február 13-án bekövetkezett eleste után megnyílt 
az út az egységes olasz királyság megteremtéséhez. Erre 1861. március 17-én 
került sor Torinóban, ahol az összehívott parlament kimondta az olasz király
ság létrejöttét, II. Viktor Emánuellal az élén. Ily módon az olasz Risorgimento 
sok évtizedes kitartó küzdelmei után az olasz egység valósággá lett, politikai 
tartalmát tekintve liberális-konzervatív jelleggel, amely a vezető szerepet a 
monarchia köré tömörült polgárság és liberális nemesség számára biztosította. 
Ezen túlmenően azt is tekintetbe kell vennünk, hogy az olasz egység teljes
ségéhez még hiányzott Róma városa Lazio tartományával, továbbá Velence 
városa és Veneto tartomány. Az Egyházi Állam ugyanis továbbra is élvezte 
III. Napóleon hadseregének oltalmát, melyre támaszkodva a leghatározottab
ban ellenállt az olasz királyság Rómára vonatkozó igényeinek. A Habsburg 
birodalom, amely 1859-ben kénytelen volt beletörődni Lombardia elvesztésébe, 
arról már hallani sem akart, hogy Velence tartományával növelje az olasz mo
narchia egyébként is fokozódó erejét. Akadt tehát éppen elég megoldandó 
kérdés Itáliában, karöltve a belső társadalmi-gazdasági-politikai problémákkal, 
melyekre a politikai erők más és más megoldási módot javasoltak. A vezető 
monarchista körök szándékait, törekvéseit mind bel-, mind külpolitikai téren 
a nagy tekintélynek örvendő Cavour szabta meg, akinek 1861 nyarán bekö
vetkezett haláláig kellően kiformálódtak, megszilárdultak az olasz királyság 
jövő j éhez kapcsolódó mérsékelt liberális programok. Külpolitikai téren a ca-
vouri politika alappillérét a III. Napóleon Franciaországához alkalmazkodás és 
a hozzá való szoros támaszkodás alkotta, azzal továbbra is együttműködve, 
lépésről lépésre kívánt előre haladni az olasz egység még megoldásra váró 
problémái rendezése útján. Ennek a politikának kétségkívül realitást adtak 
a korabeli Európa hatalmi erőviszonyai, a forradalmi-republikánus, demokrati
kus mozgalmaktól rettegő monarchiák ama közös érdeke, hogy mindenképpen 
meggátolják a félelmetes 48—49-es idők megismétlődését és a társadalmi hala
dás kérdéseit felülről, mérsékelt liberális reformok alkalmazásával igyekezze
nek biztosítani. Cavour belpolitikája lényegét tekintve ebben a körben moz
gott, amikor a leghatározottabban szembeszegült a nemzeti egység Mazzini 
és Garibaldi által szorgalmazott radikális megoldási terveivel és ellenállt 
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az olasz demokratikus tábor messzebbre mutató társadalmi reformjainak is, 
nagyon ügyelve arra, hogy a feudalizmus maradványainak felszámolása ne 
sértse túlságosan sem a világi földbirtokos arisztokrácia érdekeit, sem a kato
likus klérus pozícióit. 

A demokratikus-republikánus tábor korántsem volt egységes és erői a mo
narchia konszolidációjának megszilárdulásával párhuzamosan felaprózódtak, 
gyengültek, nem kis mértékben azért is, mert a mazzinista—garibaldista tábor 
nem egy régebben aktív híve, erőteljes harcosa, fokozatosan a monarchia tá
borába került és annak politikai céljait igyekezett a továbbiakban támogatni. 
De maga Mazzini és szűkebb köre sem értett mindenben egyet Garibaldival, 
aki éppen az annyira kritikus 1860. szeptember—novemberi napokban jutott 
arra a következtetésre, hogy az ifjú olasz királysággal szemben a republikánus 
elv győzelme, akár még korlátozottan is, csak a déli területekre vonatkozóan 
is, nélkülözi a szükséges feltételeket. Mazzini az olasz nemzeti egység gondola
tának kitartó és hatalmas erejű propagátora volt és maradt, de anélkül, hogy 
társadalmi-politikai gondolatai eljutottak volna az agrárkérdés demokratikus 
megközelítéséhez. Márpedig enélikül bármely következetesen hirdetett republi
kánus propaganda is elszigeteltségre volt kárhoztatva. Ezt látta, vagy érezte 
meg a néptömegekkel szorosabb érintkezésben levő Garibaldi, aki nem akarta 
1860-ban egy kilátástalan polgárháború felidézésével veszélyeztetni az oly ne
hezen formálódó, kialakuló olasz egységet. Garibaldi passzivitása csak időle
ges, csak átmeneti jellegű és abban a pillanatban kész volt a harcra, amikor 
lehetőség adódott az 1860-ban kényszerűen félbemaradt küzdelem folytatására. 
1862 tavaszától Garibaldi aktivitása is visszatért, napirendre tűzve Róma fel
szabadítását. Az elmondottakból viszont egyenesen következett, hogy a rao-
narchista kormányzat nem nézte jó szemmel Garibaldi terveit, és ellenálló 
erejét csak fokozta az a körülmény, hogy Párizsból megfelelő támogatást, 
biztatást is kapott. Itália belső politikai küzdelmei az 1860-as években tehát 
elsősorban a radikális baloldal Garibaldi vezette irányzata és a monarchista 
kormány vezette jobboldal között zajlottak le. Ha a baloldal átmenetileg sike
reket ért is el, ahhoz mégsem volt elégséges ereje, hogy a konszolidáció meg
szabott irányának gátat vessen. Ebben tükröződött a garibaldizmus politikai
társadalmi gyengesége is. Az olasz királyság súlyos krízise 1862. augusztusában 
fegyveres összecsapássá alakult a bal- és jobboldali erők között, melyből az. 
utóbbi fél került ki győztesen, még akkor is, ha fölényét képtelen volt meg
felelően kihasználni és érvényesíteni. Az aspromontei összecsapás során 1862. 
augusztus 29-én maga Garibaldi is megsebesült és fogságba kerül, ahonnan 
visszatért Caprera szigetére. A garibaldizmus e súlyos veresége ellenére még 
korántsem szorult ki az olasz politikai porondról, ahol változó intenzitással 
ugyan, de folytatta küzdelmét.2 

Ebben a politikai légkörben, ezen kiélezett társadalmi és politikai harcok 
közepette működött Olaszországban a magyar légió. Története szervesen egy
befonódott az itáliai belső problémákkal és történetének zegzugos menetét 

2 Engels: Garibaldi Szicíliában. New York Daily Tribune. 1860. június 22. (Marx—Engels Mű
vei. 15. k. Budapest, 1968. 55. és köv. o.) ; Marx: Érdekes hírek Szicíliából— Garibaldi viszálya 
La Farinával — Garibaldi levele. New York Daily Tribune. 1860. augusztus 8. (Uo. 81. és köv. o.) ; 
Carlo Pecorini-Manzoni : Storia della 15a Divisione Türr nella campagna del 1B60 in Sicília e Na-
poli. Firenze, 1876.; George Macaulay Trevelyan: Garibaldi e i Mille. Bologna, 1909.; Garibaldi: 
Memorie autobiografiche. Firenze, 1888.; Garibaldi válogatott írásai. Szerk. Sallay Géza. Buda
pest, 1955.; Denis Mack. Smith: Cavour and Garibaldi. 1860. Cambridge, 1954.; Piero Pieri: Storia 
militare del Bisorgimento. Torino, 1962.; Giorgio Candeloro: Storia dell' Italia moderna. IV. Mi
lano, 1964.; XXXIX Congresso di Storia del Risorgimento Italiano (17—23 Ottobre I960.). Roma, 
J961. ; La Sicilia e ľunita d'Italia. Congresso Internazionale di Studi Storici. Palermo 15—20 ap-
rile 1961. I—II. Milano, 1962. 
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csak az olaszországi belső küzdelmekkel való összefüggésében lehet megérteni. 
Az olasz monarchia szempontjából természetesen teljesen érthető volt, hogy 
miután a Garibaldi által életre hívott magyar légió átkerült a piemonti had
sereg kereteibe, igyekezett ezt a katonai-politikai erőt a monarchista kon
szolidáció szolgálatába állítani. így szerepet adott a magyar légió számára 
délen, a volt nápolyi királyság területén, harcba küldve a tapasztalt katoná
kat az olasz brigantaggio ellen. Bár kétségtelen, hogy a brigantaggio mozgal
mát nem lehet szőröstül-bőröstül kizárólag reakciósnak tekinteni — mellőzve 
az ebben is felszínre jutó jogos népi elégedetlenséget, a nincstelen délvidéki 
parasztság társadalmi törekvéseit —, de ennek ellenére e tartós délvidéki moz
galom alapvető politikai helye a társadalmi reakció oldalán van, a feudális 
és klerikális érdekek malmára hajtotta a vizet, mivel a Bourbon-pártiak poli
tikai céljait, restaurációs törekvéseit szolgálta. Ebben az összefüggésben a ma
gyar légió harca a piemonti kereteken belül is kapott progresszív tartalmat, 
mert hozzájárult az olasz egység védelméhez, a társadalmi haladás alapérde
keinek oltalmához, amikor karöltve az olasz királyság erőivel, felvette a harcot 
a déli világi és egyházi reakció törekvéseivel, tömörüléseivel szemben. Ugyan
akkor a magyar légió tagjai joggal voltak elégedetlenek ezzel a szereppel, 
mely ellentétben állt azokkal a nemes célokkal, melyekért hazájukat elhagy
ták és Itáliába jöttek, hogy Ausztria ellen harcoljanak Magyarország függet
lenségéért és szabadságáért. A magyar légió belső küzdelmei, a tisztikaron be
lül és a tisztikar és a legénység többsége között, főképpen azon probléma 
körül forogtak, hogy az eredeti nemes célkitűzésekhez, mely olasz politikai 
erőktől számíthatnak komoly támogatásra. Kossuth, Klapka, Türr és még sokan 
mások, akik a magyar emigráció politikai és katonai vezetésében egyaránt 
vezető szerepet játszottak, kitartóan bíztak az olasz monarchista kormány oszt
rákellenes jellegének és célkitűzéseinek komolyságában és vállalták ennek kül
politikai hátterével összefüggő ellentmondásokat is. Viszont számosan a ma
gyar emigrációban, és főképpen a magyar légió keretein belül, kiábrándultak 
az olasz monarchista kormányból és igyekeztek szövetségre, együttműködésre 
lépni az olasz monarchia ellenzéki-demokratikus áramlataival, csoportjaival, 
főképpen a körükben szinte osztatlan tekintélynek örvendő Garibaldival. 

A magyar légión belül az első nagyobb összecsapás a „piemontizáció" irá
nyát pártoló légiós vezetés és az azzal szembeszegülő ellenzéki csoportok kö
zött 1861 tavaszán játszódott le, amikor a magyar légió főparancsnoka-Sréter 
Lajos ezredes volt és a légió főfelügyeletét Vetter Antal altábornagy látta el. 
Közöttük főképpen személyi ellentétek voltak, de híveik már politikai tekin
tetben csoportosultak. Vetter közismert merevségével, száraz modorával ko
rántsem vehette fel a versenyt a sokkal közvetlenebb és Garibaldi 1860-as 
szicíliai expedíciója során oly nagy népszerűségre szert tett Türr István tábor
nokkal. Noha Türr ebben az időben már félreérthetetlenül a monarchista kö
rök érdekeit igyekezett előmozdítani, múltja, közvetlen modora, személyi kap
csolatai potenciálisan alkalmassá tették, hogy a vezetéssel szemben elégedet
len légionisták oltalmát kérjék. Vetter nem egy önkényesnek minősíthető 
lépése — gyors katonai kinevezések vezérkara körében, a tisztek érzékenysé
gének gyakori megsértése — tág felületet adott az ellene indított támadásokra. 
Egyébként magát Türr tábornokot is megsértette, amikor az — nem éppen in
dokolatlanul — szintén igényt tartott a magyar légió feletti ellenőrzésre. Vet
ter nápolyi ballépései, főképpen modorával összefüggő irritáló eljárásai végül 
is oda vezettek, hogy maga Kossuth Lajos — aki pedig kezdetben határozot
tan Vettert pártolta Türr ellenében — kénytelen volt megvonni tőle pártoló bi-
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zalmát, mert Nápolyból a panaszos levelek valóságos áradata érkezett hozzá 
Torinóba. A légió tisztikarának többsége, élén Sréterrel és Figyelmessy Fülöp 
alezredessel, a huszárság parancsnokával, végül is 1861. áprilisában nyíltan fel
lázadt Vetter ellen, távozását követelve. Az összecsapások olyan színezetet 
nyertek, hogy Vetter képviseli a merev piemontizációs irányt, ellenfelei pedig 
a légió nemes garibaldista hagyományait kívánják folytatni. A valóságban 
azonban korántsem ilyen egyszerűen húzódtak meg a határvonalak. Ennek el
lenére Vetternek távoznia kellett és a magyar emigráns vezetés, a vezető olasz 
kormánykörökkel egyetértésben, a légió új parancsnokává Kossuth személyes 
bizalmi emberét, Ihász Dániel ezredest nevezte ki, aki mellett a főfelügyeletet 
Türr István látta el.3 

Csak e fordulatot követően derült ki igazán, hogy a légión belüli küzdel
mek voltaképpen zsákutcába torkolltak akkor, amikor a piemontizáció ellen 
Türrhöz folyamodtak, és Garibaldi egykori bajtársának közreműködésétől re
mélték a légió régi demokratikus szellemű légkörének visszaállítását, eredeti 
nemes eszményeivel összhangban álló szerepkörébe helyezését. Az események 
hamarosan megmutatták, hogy Vetter megbuktatásával sem sikerült véget 
vetni a piemontizáció egyre erőszakosabb jellegű folyamatának, sőt ami ez 
után következett, az messze túl is szárnyalta az annyit kárhoztatott szerepet 
és kritizált állapotot. Vetter távozásával sem a légió belső atmoszférájában 
nem következett be demokratikus változás, sem szerepkörének kijelölése terén 
nem állott be fordulat az óhajtott irányban. Sőt, éppen ellenkezőleg, az új lé
giós vezetés időszakában vált véglegessé és általánossá a légió bevetése a 
déli brigantaggio ellen, tartós felhasználása olyan szerepkörben, mely sokak 
számára joggal volt felháborító és kiábrándító. Ebben az értelemben és a jel
zett összefüggések között szólhatunk arról, hogy Ihász Dániel ezredes és Türr 
István megjelenése Nocerában — ahová Nolából 1861. április végén a légiót 
áthelyezték — egy új időszak kezdetét jelentette. De nem az olasz kormány
nak a légióval kapcsolatos alapvető szándékai szempontjából, hanem a légió 
megrendszabályozása, átformálása, kormányhű alakulattá történő átgyúrása 
tekintetében. Vagyis ami Vetter és Sréter idején nem sikerült — a garibaldista 
szellemmel átitatott légió szükségesnek ítélt megszelídítése — azt most válto
zott formák között gondolták megvalósítani. Ennek a fő feladatnak végrehaj
tására aligha találhattak volna Torinóban alkalmasabb személyt Türr tábor
noknál. Nevét, személyét még tartósan övezte az a dicsfény, melyet Garibaldi 
oldalán, vörösinges időszakában joggal szerzett és amelyet egyelőre csak némi
leg homályosíthatott el szoros együttműködése a monarchia kormányával és 
jó kapcsolata a párizsi udvarral, amit ugyanezen év őszén Bonaparte Wyse 
Adelina hercegnővel, III. Napóleon unokahúgával kötött házassága csak elmé
lyített. Cavour részéről kifejezetten bölcs döntésnek tekinthető, hogy a magyar 
emigránsok körében, a légióban megnyilvánuló mozgalmat éppen annak a sze
mélynek a közreműködésével kívánta felszámolni, akinek múltja, tettei oly erő
teljesen kapcsolódtak Garibaldi személyéhez és világraszóló sikereihez. Ez a 
lépés Torino részéről — legalább is pillanatnyilag — kiváló sakkhúzásnak bizo
nyult, nagyon is alkalmasnak az ellentétes frontvonalak összezavarására, az 
ellenfél táborának megtévesztésére, a tényleges szándékok leplezésére/1 

3 Vö. Abafi (Aigner) Lajos: Az olaszországi magyar légió történetéhez. Hazánk. X—XI. k. 1888— 
1889.; Kunfy Adolf: Itáliában a magyar légiónál. Budapest, 1910. 
) 4-Vö. Schwarz H. József: Türr István. I—n. k. Pest, 1869. II. k. 95. és köv. o.; Türr István 
töredékes önéletrajza. (Közli Pitroff Pál) Üj Magyar Szemle. 1921. i n . 1—2. sz.; Gonda Béla: 
Türr tábornok. Budapest, 1925.; Koltay—Kastner Jenő: Türr István 1860-ban. Budapesti Szemle. 
1929. * 
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Türr tábornok, mint a légió új főfelügyelője, joggal érezhette eljárása során, 
hogy a „mételyt" kiirtotta, hogy a „rendet és fegyelmet", a kormány iránti 
tiszteletet biztosította. Alapos tisztogatási műveletre mutatott, hogy Sréter 
Lajos ezredes és Figyelmessy Fülöp alezredes, Torinóba rendelésük után, nem
csak a légióban betöltött tisztségüktől váltak meg, de tetteikért felelniük is 
kellett. Egy különleges magyar tiszti fegyelmi bizottság, amelynek elnöki tisz-
jét gróf Bethlen Gergely tábornok töltötte be, vonta felelősségre a légió volt 
vezetőit. Az eljárás során Figyelmessyt hat havi, Srétert egy havi fogságra 
ítélték, de utóbb az ítéletet olyképpen módosították, hogy Figyelmessy fog
ságát két hónapra, Sréterét tizennégy napra mérsékelték. A fegyelmi bizott
ság Vetter altábornagy működésével kapcsolatban rosszallását fejezte ki, kü
lönös tekintettel az egyes tiszti kinevezések körüli „önkényességekre".5 Az al
tábornagy iránt Kossuth bizalma is megszűnt, még annak gondolatától is el
zárkózott, hogy Vettert bizalmas katonai tanácsadóként megtartsa. 

Türr a nocerai vizsgálatok során arra az eredményre jutott, hogy a lezajlott 
eseményekben különösképpen az aggregált tiszteket terheli felelősség.0 Ötöt 
közülük kizártak a légió kereteiből. A többi aggregált tisztet felszólították, hogy 
a jövőben tartózkodjanak tiszti kitüntetéseik viselésétől, és szigorúan csak al
tiszti szolgálatban maradhatnak. Aki pedig ezen intézkedéssel nem értene 
egyet, az a légióból eltávozhat Acquiba, ahol 1861 tavaszán új magyar tiszti 
telepet hoztak létre. Hasonló értelmű felszólítás hangzott el az aktív tiszti 
szolgálatban levők felé is, hogy amennyiben a helyzettel nem lennének meg
elégedve, tetszésük szerint választhatják az acqui tiszti telepet a légió helyett. 
Vetter egykori vezérkarát feloszlatták, tagjait szintén az acqui telepre helyez
ték, így alakult ki az a helyzet, hogy Türr eljárása után az aktív tisztek kö
zül 5 őrnagy, 6 százados, 1 főhadnagy, 1 hadnagy, valamint 34 aggregált tiszt 
került egyidejűleg az acqui tiszti telepre.7 

Tisztek és közharcosok > ' 

A bekövetkezett változások ugyan nem szüntették meg a légió bajait kiváltó 
alapvető okokat, de kétségtelenül egyöntetűbbé tették a vezetést. Megszűnt az 
az áldatlan állapot, ami Vetter és Sréter idején a dandárparancsnokság és a 
főfelügyelőség közötti terméketlen vitákban, háborúságban jutott kifejezésre. 
Ihász személyében a légió egy parancsnokkal rendelkezett, aki jogkörét a le
hetőségekhez képest gyakorolta is. Türr tábornok pedig 1861. decemberéig töl
tötte be a légió főfelügyelői tisztségét, Nocerától távol, ellátva a légió és a 
hadügyminisztérium közötti közvetítő szerepet.8 Ugyanakkor Kossuth számára 
lehetőség nyílt arra, hogy a vele igen közvetlen és bizalmas kapcsolatban álló 
Ihász személyén keresztül az addiginál erőteljesebb mértékben belefolyhasson 

5 A fegyelmi bizottság jelentése Kossuthnak, Torino, 1861. május 29. (Országos Levéltár [ a to
vábbiakban — OL] Kossuth gyűjtemény. LT. S. 2—113., 115.) ; Türr Kossuthnak, Nocera, 1861. má
jus 11. (Kiadva: Nyomtatvány. Pallanza, 1864. szeptember 20. Museo del Risorgimento di Torino. 
Archivio Govone) ; Kossuth Türrnek, London, 1861. május 2. és 6. (OL Türr iratok. 1636.). 

6 Számos tiszt altisztként vagy közlegényként teljesített szolgálatot, őket nevezték aggregált 
tiszteknek. 

7 Vö. Országos Széchenyi Könyvtár (a továbbiakban — OSzK) kézirattár. Fol. Hung. 2781. Szűcs 
János a légió történetéhez. 

8 Türr 1861. decemberében lemondott a XV. hadosztály vezetéséről, egyidejűleg a légió feletti 
főfelügyelői tisztsége is megszűnt. Helyébe lépett Alessandro Delia Roveré tábornok, mint köz
vetítő a légió és a hadügyminisztérium között. Vö. Kossuth Türrnek, S. Francesco d'Albaro, 
1861. december 14. (OL Türr iratok 1636.) ; Ihász Kossuthnak, Nocera, 1861. december 13. (OL 
Kossuth gyűjtemény, H. S. 2. —267/a.) 
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a légió ügyeibe. Az új főparancsnok érkezése szükségképpen személyi változá
sokkal járt együtt és a dandárkar átszervezésével. Ihász ezredes időszakában 
a dandárkarnál két segédtiszt teljesített szolgálatot. A külszolgálati ügyeket 
Rényi György százados látta el, akiről Ihász a legpozitívabb módon nyilatko
zott. A táborkar irodáját, a belszolgálati ügyeket Szűcs János százados vezette, 
aki e téren nagy rutinnal rendelkezett és Rényihez hasonlóan az olasz nyelvet 
is jól bírta. Mint jogvégzett egyén, ' a szabadságharcot követően Tapolcán 
szolgabíráskodott, majd Olaszországba távozva, 1860 őszétől lényegében a légió 
irodáján működött. Amennyire pontos és precíz volt a katonai jogszabályok, 
az előírások ismeretében, és alkalmazásában, annyi ridegséget is tanúsított a 
mindennapos emberi problémákkal kapcsolatban.9 Ihász dandárkarában mű
ködött még négy százados, Vavrek János, mint mérnök-igazgató, Czirjék Adolf, 
aki Nápolyba volt vezényelve és az újoncok ügyeivel foglalkozott, Romer 
Endre, mint a lőszerek és fegyverek gondnoka, Pap János pedig hadbírói mi
nőségben. Leoni Jakab hadnagy volt a számviteli igazgató. A nocerai laktanya 
főfelügyelői tisztségét Koelbl Károly őrnagy látta el, a raktárt pedig Graf-
berger főhadnagy vezette.10 

A honvédzászlóalj élén továbbra is Girczy János őrnagy állt. A négy gya
logsági század közül az első századot Somlyai János százados, a másodikat Kel
ler Lőrinc százados, a harmadikat Bíró Lajos százados, a negyediket Adáms 
Adolf százados vezette. A huszárezred élén Stankovics Szilárd százados állt. 
Az 1. huszárszázadot Dollesz Ferenc százados, a 2.-at Sághy Antal százados, a 
3.-at Tolnay János százados irányította. A vadászzászlóalj élén változatlanul 
Reinfeld Dénes állt. A három vadászszázad közül az elsőt Halassi Ignác szá
zados, a másodikat Gelich Achill, mint aggregált tiszt, (őrmesteri fizetéssel), 
a harmadikat pedig Szokolics Frigyes hadnagy vezette. A légió tüzérsége Rad-
nich János százados parancsnoksága alatt állt. 1. ütegét Máttyus Izidor főhad
nagy, a 2. üteget pedig Váry István százados irányította.11 A légió létszáma 
Ihász érkezésekor 886 fő volt. Az 1861. október 15-i állapot szerint a magyar 
légió létszáma 931 főt tett ki, ami az egyes alakulatok szerint az alábbi mó
don oszlott meg: 12 

r Legénység Összesen 

9 4 13 
19 325 344 
16 247 263 
8 184 192 
7 112 119 

59 872 931 

A légió létszáma az 1861—62-es periódusban állandóan emelkedő irányzatot 
mutatott. Ha történtek is kilépések, az újonnan érkezők ezt nemcsak pótolták, 
de túl is haladták. Ugyanis Ihász parancsnokságának kezdetétől, 1861. május 

9 SZŰCS JÁNOS: Archivio Stato di Torino (A. S. T.) Ma. leg. Ungh. U. II. No. 9.; Vö. Kunfy: 
Itáliában a magyar légiónál. I. m. 70. o. 

10 Ihász Kossuthnak, Nocera, 1861. október 15. (OL Kossuth gyűjtemény. II. S. 2. —250.) 
11 Uo. 
12 Uo.; A légió létszáma 1861. május 10-én 886 fő. Szűcs: Légió. II. 
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10-től 1862. május 13-ig, 558 önkéntes érkezését jegyezték fel.13 Tekintettel az 
ugyanezen idő alatt eltávozottakra, a tényleges létszámnövekedés csak 262 főt 
tett ki, vagyis 1862. május 13-ig a légió létszáma 1148 főre emelkedett (az 1861. 
május 10-i 886-ról). A rendelkezésre álló létszám jelentések erőteljes fluktuá
cióra mutatnak, a belépések és kilépések nagy számára. Mint ahogy egy ille
tékes személy megjegyezte: „. . .okvetlenül ki kell jelentenünk, hogy a Légió 
folytonos jövés-menésnek volt színhelye".14 Ezen állandóan változó keret állt 
Thász, pontosabban az olasz katonai hatóságok rendelkezésére, hogy a szük
séghez, az igényekhez képest felhasználják. 

Nem érdektelen annak nyomon követése, hogy az olaszországi magyar légió
nak milyen volt az összetétele, társadalmi, nemzetiségi, katonai szempontból 
egyaránt; a légióban szerepet vállaló önkéntesek, közlegények, tisztesek és 
tisztek milyen politikai-katonai múlttal rendelkeztek, honnan és milyen előz
mények után érkeztek a légióba? Már a kutatás jelen fázisában is meg lehet 
állapítani, hogy a magyar légió katonai káderainak (elsősorban tisztikarának) 
nagyobb része az 1848—49-es küzdelmek veterán harcosa volt. De szép szám
mal voltak találhatók olyanok is, akik első katonai tapasztalataikat az 1850-es 
években, az osztrák hadseregben szerezték és ott kaptak alacsonyabb vagy 
magasabb katonai rendfokozatot. A légió legénységének nagyobb része viszont 
ahhoz az új nemzedékhez tartozott, amelyik az 1848—49-es időkben — korá
nál fogva — még nem juthatott szerephez, utóbb sem volt katona az osztrák 
hadseregben, és az 1859-es háború hatása nyomán, majd Garibaldi 1860-as dél
itáliai expedíciójától fellelkesítve hagyta el hazáját és jött Itáliába azért, hogy 
a magyar légióhoz csatlakozzon. A tisztikar 90 százaléka magyar volt és az 
altisztek döntő többsége is a magyarokhoz tartozott. Korántsem ilyen ará
nyokkal találkozhatunk a közlegények körében. A .légió legénységének közel 
50 százaléka ugyanis nem magyar nemzetiségű volt. Olaszok, németek mellett 
a magyarországi nemzetiségek fiai is nagy számmal kerültek a légióba. A ku
tatások alapján megállapítható, hogy a magyar légióban nagy szerephez jutott 
már az 1849-et követő új nemzedék is, ami arra mutat, hogy a hazai társadalmi 
és politikai elégedetlenség a magyar légió mozgalmában messzemenően tükröző
dött és aktív kifejezést nyert, hű képet adva a magyar nemzeti mozgalom ál
talános állapotáról, igényeiről, felemásságáról, gyengeségéről, egy lehetséges 
politikai kompromisszum biztosításánál többre alig elegendő erejéről is. 

Ami a magyar légió történetében Ihász Dániel parancsnokságának időszakában 
is felismerhető, hogy két lényeges vonatkozásban a légió parancsnokságának 
nem lehetett különösebb befolyása a történtek alakulására. Az egyik a légió 
létszámának alakítása, illetve spontán erőktől befolyásolt alakulása, a másik 
a légió dél-itáliai feladatkörének, működésének meghatározása. 

Ami a légió létszámának alakulását illeti, annak számszerű változásaira már 
utaltunk. Ezt szükséges kiegészítenünk azon megállapítással, hogy a légióhoz 
érkezők a szolgálatot önkéntesen vállalták és annak idejét szolgálati eskü sem 
kötötte. Így voltaképpen a légiónál történő maradás, a légionisták belső meg-

13 A légióhoz 1861. április 2. és november 28. között érkezett önkéntesek névlajstroma, továbbá 
az „önkéntesek felvételi könyve" 1861. november 27-től 1862. augusztus 10-ig. Kunfy Adolf által 
készült, aki az önkénteseket fogadta Nápolyban. (Hadtörténelmi Levéltár [a továbbiakban — 
HL] Az olaszországi magyar légió iratai 1860—1862. 229/19/1—2.) A névlajstromok szerint a légió
hoz 1861. április 2. és 1862. augusztus 10. között 845 önkéntes érkezett. Ezek neveit és személyi 
adatait közli, kivéve az 1861. április 9-én Isztambulból érkezett 114 fős csoportot. A névlajstromo
kat Kunfy kiadta (Itáliában a magyar légiónál. I. m. 32. és köv. o.), de csak szűkített formá
ban és egyébként is a nevek és adatok közlésében elírások, hiányosságok tapasztalhatók. 

14 A légió létszámjelentése, Nocera, 1862. május 13. (OL Kossuth gyűjtemény. II. s. — 393/c) ; 
Szűcs: Légió. III. 
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győződésétől függött. Ezt a kötetlen helyzetet a légió parancsnoksága már Vet
ter alatt is igyekezett különböző eszközökkel korlátozni, morális hatásokkal be
folyásolni, de különösebb következmények nélkül. Ihász az indokolatlannak 
vélt távozásoknak oly módon is igyekezett gátat vetni, hogy a kilépés gyakor
lati végrehajtását a hadügyminisztérium jóváhagyásától tette függővé, ami az 
önkéntesség elvének megsértését eredményezte és elégedetlenséget váltott ki 
az érdekeltekben. A légió létszámának fluktuációja mindenesetre olyan ténye
zőt jelentett, amelyet a vezetés hatásosan befolyásolni nem volt képes. Az 
ügyek egyértelmű rendezésének hiánya nem kis mértékben járult utóbb hozzá 
a más forrásokból származó problémák további növeléséhez. 

A másik lényeges mozzanat, mellyel Ihász képtelen volt megbirkózni, a lé
gió alkalmazása, felhasználása és ami mindezzel együtt járt: szervezeti egysé
gének biztosítása volt. Elvben a légió felett a Magyar Nemzeti Igazgatóság po
litikai felügyelete mellett a torinói hadügyminisztérium rendelkezett és az, 
mint egységes alakulat, szervezetileg nem tartozott az olasz hadsereg kereté
be. Gyakorlatilag ennek pont az ellenkezője érvényesült, olyannyira, hogy az 
idő előrehaladtával a magyar légió az olasz monarchia rendfenntartó eszkö
zévé nőtte ki magát. Az események ilyen formában történő alakulása szervesen 
összefüggött a dél-itáliai kritikus helyzettel, melyet az ellenforradalmi reakció 
által is szított brigantaggio okozott. A légió állomáshelye ebből a szempontból 
felettébb kritikus ponton feküdt. Félúton Nápoly és Salerno között, a Sorrentói 
félsziget szomszédságában, azon a területen, ahol a brigantaggio valósággal 
virágzott, ahol a helyi lakosság körében a bukott Bourbonok és a papság be
folyása továbbra is érvényesült, ahol az elmaradottság, a vallási fanatizmus, 
a babonák élték világukat. Sok tekintetben érthető, hogy a nápolyi tartomány 
katonai parancsnoka egyáltalában nem volt rest igénybe venni a magyar légió 
szolgálatait, ha annak szüksége felmerült. Ami kezdetben még csak egy-egy 
kiszállásra, egy-egy rövidebb akcióra szorítkozott, az később rendszerré ala
kult, míg végül is a dandárparancsnokság arra ébredt, hogy „Nocerában csak 
a fegyvertelen, beteg és szolgálatra legszükségesebb erő maradt".15 Nem te
kinthetünk el attól, hogy Ihász tőle telhetően szembeszegült ezzel a folyamat
tal és igykezett a légió szervezeti összefogására. Sikertelenül. Panaszaival 
Kossuthot és Türrt is ostromolta, nyomatékosan kérve egyidejűleg nemcsak a 
kivezénylések megszüntetését, de a légió áthelyezését is a dél-itáliai területekről 
északra. Megítélése szerint „Már ennyit csak ugyan nem érdemlettünk meg 
az olasz kormánytól, hogy zsiványok hajhászásában így feloszlasson bennünket. 
Nem tudom nem ezen szétdarabolás lesz e majd sírja a Magyar Légiónak — 
ne adja Isten, de én félek" — közölte Kossuthtal.16 Történeti távlatból tekintve 
az eseményeket, Ihász voltaképpen szélmalomharcot vívott egy olyan folya
mattal, melyet az adott körülmények között már nem lehetett megállítani. 
A légió piemontizálásának egyenes következményéről volt szó, arról, hogy a 
légiót fenntartó kormánynak rendelkezési joga volt egy olyan katonai alakulat 
felett, melynek anyagi, fenntartási költségeit vállalta és melyet a legoptimá
lisabb módon kívánt felhasználni. 

Amikor rámutatunk a magyar légió helyzetében Ihász alatt bekövetkezett 
fordulatra, nem feledkezhetünk meg arról, hogy mindaz ami történt — a légió 
bevetése a brigantik ellen, szétszórásuk a déli területeken — voltaképpen 
egybeesett egy más irányú szándékkal is. Éppen a Vetter alatti események 

15 Ihász Türrnek, Nocera, 1861. július 13. (OL Kossuth gyűjtemény. II. S. 2. — 185.) 
16 Ihász Kossuthnak, Nocera, 1861. augusztus 6. (Uo. 210/a.) 
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jelezték élesen, hogy az aktivitást nélkülöző és koncentráltan tartott légió egy-
egy kényes pillanatban mennyi veszélyt és bajt hozhat az érdekeltek számára. 
Állomáshelyükről való el vezénylésük, katonai alkalmazásuk nemcsak az adott 
pillanat szükségletei szempontjából látszott indokoltnak az olasz katonai veze
tés előtt, de eredményes ellenszernek is tűnt a légionisták elégedetlenségével, 
elfojtott, de ugyanakkor mégis tovább élő ellenzéki törekvéseivel szemben is. 

Harcban a brigantaggióval 

A légió története 1861—62-ben többé-kevésbé egybeesik a brigantik elleni 
küzdelmek történetével és az újabb fordulat eseményei szintén ebben lelik 
végső magyarázatukat. Annak ellenére, hogy a dél-itáliai rablóvilággal foly
tatott küzdelemnek nem sok köze volt azokhoz a nemes célkitűzésekhez, 
amelyekért az önkéntesek a légióba léptek, mégis, az egyhangú, a fásultsággal, 
unalommal járó garnizonélethez képest legalább változatosságot ígért. Igaz, 
nem veszélytelen és kockázat nélküli életet, de ezzel kezdetben kevesen gon
doltak. A friss erő bevetésének, a tekintély megszerzésének volt ez az ideje, 
amikor a légionisták még büszkén járták a falvakat, hol félelmet keltve, hol 
védelmet biztosítva. Ha túlzásoktól nem is mentes Ihász gyakori megjegyzése 
a magyar katonák kiemelkedő szerepéről, az kétségtelen, hogy végre a fel
gyülemlett energiák teret találtak és hol pusztán önvédelemből, hol harci vir
tusból, felszínre törtek. Amit végeztek, amibe időnként belekaptak, vagyis 
amilyen feladat elvégzésére egyenesen parancsban utasíttattak, nem mindig 
volt kedvükre való, nem is feltétlenül találkozott a jobbak érzelmeivel. De 
az adott körülmények nem sok lehetőséget adtak töprengésre, mérlegelésre, 
a nem tetsző feladatok elhárítására. Akarva-akaratlanul belesodródtak a légio
nisták egy olyan végeláthatatlan küzdelembe, melyben az ellenfél arculata 
nem volt világos, a frontvonalak pedig szinte a kiismerhetetlenségig összeku
szálódtak. 

A brigantaggio néven burjánzó mozgalom ugyanis éppen annyira egyesí
tette a dél-itáliai rablóvilág középkor óta továbbélő elemeit a maga brutalitá
sával, könyörtelenségével és vadságával egyetemben, mint a szétvert Bourbo
nok híveinek reménytelen ellenállását, bujtogatását, s ezen túlmenően a feu
dalizmus világából éppen hogy kilépő falusi szegénység lázadását, emberibb 
életre tartó igényét. így aztán ember legyen a talpán, aki egy-egy helyzetben 
jól kiismerte magát, aki különbséget tudott tenni a megrögzött bűnözők és a 
becsületes szándékú, de elkeseredett parasztok között. Mint ahogy az egykorú 
jelentés is mondja: „ha szigorúan vennők kevés kivétellel minden pap és föld
míves rabló, kapájával a földet túrja s a bokorban mellette nyugszik fegy
vere, melyet a legelső magán sétáló katonára vagy kocsira kisüt".17 Az efajta 
váratlan találkozásokra mindig számíthatott a piemonti csendőr vagy katona 
éppen úgy, mint a magyar légionista. A helyi lakosság mindkettőben idegent 
és betolakodót vélt felfedezni és megvetette, gyűlölte őket. Mindenesetre csep
pet sem lehetett irigylésre méltó azok helyzete, akik teljesen becsületes szán
dékkal és a népszabadság iránt elkötelezve hagyták el hazájukat, hogy Gari
baldihoz igyekezzenek, hogy a nevéhez kapcsolódó küzdelmet támogassák — 
és végül is mint az olasz királyság büntető, rendfenntartó eszközei jutottak 
szerephez. Találóan festette le a csalódott magyar légionisták hangulatát Rényi 

17 Kivonat a légió naplójából. Nocera, 1861. augusztus 18—szeptember 2. (Uo. 219.) 
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György százados, amikor egyik levelében megjegyezte: „Azt sem hittük volna, 
hogy miután egy királyt trónjáról elkergettünk, egy másiknak pandúrjai le
szünk."18 

Sovány vigaszt jelenthetett ebben a helyzetben annak észlelése, hogy „a 
pór nép maga annyira át van hatva a magyarság fölényétől, hogy nyíltan ki
mondja miként 5 magyar többet ér mint 15 piemonti", vagy hogy „Olyan hely
re ahová szükségeltetett egy piemonti század, 10 magyar untig elég." Feltehe
tően az egyes itáliai községek, városkák vezetői, tehetősebb polgárai, köz
vetlen tapasztalataikkal igazolták az efajta következtetéseket. Számos példa 
akadt arra is, hogy a beszállásolt légionistákat a végsőkig marasztalták, nem 
győzték szeretetükkel és tiszteletükkel elhalmozni, vitézségüket magasztalni. 
Erre célzott Kossuth, amikor a magyar légió Nápoly környéki szerepéről szólva 
írta, hogy egy-egy rablók által veszélyeztetett község „rimánkodva esdeklett 
Ihásznak, adjon nekik — egy huszárt! csakis egyetlen egyet, az tökéletesen 
elég az ő biztonságukra, mert oda ugyan a brigáns nem megyén, ahol ma
gyar egyenruhát lát".19 

A montefalcionei csata és következményei 

A légionisták harci tapasztalatainak, küzdelmeinek fényes lapjai íródtak 
1861—62-ben, rendkívül változatos körülmények között és vegyes eredménnyel, 
így például ami a Nolával szomszédos San Gallo községben zajlott le 1861 tava
szán, keserű gyümölcsöket termett, miután néhány légionárius összeverekedett a 
paraszti néppel. A bajtársaik segítségére érkező nagyobb légiós őrjárat tagjai kö
zül többen megsebesültek, de sajnálatosan három olasz halva maradt a küzde
lem színterén.20 Mindez érthetően kedvezőtlen hangulatot teremtett a magyar 
légionisták iránt, és többek között egyik oka is lett áthelyezésüknek Nolából 
a távolabb fekvő Nocerába. Viszont már e körzetben került sor 1861. június 
29-én az első komolyabb összecsapásra egy nagyobb rablóbandával. A Siano 
községet megtámadó brigantikat a légió egy századnyi gyalogsága verte szét, 
oly alaposan, hogy a segítségükre kivezényelt további három századnak és az 
egy szakasz huszárnak, már nem is jutott feladat.21 

Néhány héttel ezen esemény után Avellino tartományára zúdult a brigantik 
több ezer főnyi bandája. Valósággal megszállták a községeket; a tartomány 
vezetőjét, Nicola De Lucát is elűzték, aki egy század piemonti gyalogsággal és 
egy zászlóalj nemzetőrséggel a montefalcionei kolostor falai között keresett 
menedéket és rendezkedett be elég kilátástalan védelemre.22 A nápolyi 6. had
testparancsnokságtól 1861. július 8-án érkezett meg a parancs Ihászhoz, hogy 
azonnal küldjön csapatokat Avellinóba. Az expedíciót Girczy János őrnagy 
vezette az 1. honvédzászlóalj élén, melyhez öt szakasz huszár csatlakozott. 
A következő nap, vagyis július 9-én este az izgalom fokozódott: Nocerába két 
sürgöny érkezett. A 9 órakor felvett értesítés szerint „Katonáink tűzben van-

13 Rényi György Dunyov Istvánnak. Nocera, 1861. július 12. (OL Dunyov iratok.) 
19 Ihász Kossuthnak, Nocera, 1861. augusztus 11. (OL Kossuth gyűjtemény. II. S. 2. — 214.). 

Naplókivonat, Nocera, 1861. augusztus 8—szeptember 2. (Uo. 219.) ; Kossuth Irataim. III. 102. o. 
20 Vö: Kunfy: Itáliában a magyar légiónál. I. m. 21. o. 
21 Szűcs: Légió. III. 
22 A történtekről beszámol Szűcs János, de nevének említése nélkül: Az olaszhoni magyar lé

gió életéből. I. A montefalcione-i csata 1861. július 10-én. (Tarka Világ és Képes Regélő. 1869. 
2. sz.) ; Ugyanezen szöveget, de kéziratban, Szűcs beküldte 1882. szeptember 18-án a Vasárnapi 
Újság szerkesztőségének. (HL Légió iratai. 1860—62. 5.); Vö. Vigevano: La légioné ungherese. 
I. m. 108. és köv. o.; Franco Molfese: Storia del brigantaggio dopo l'Unita. Miláno, 1866. 81—82. o. 
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A magyar légió expedíciója a brigantaggio ellen Avellino tartományban 
1861. július 8—16. 

nak, kéretik 120 takaró és 3 ezer töltény holnap reggelre." Az este 11 órakor 
felvett távirat pedig úgy szólt, hogy „Kérek azonnal 5 ágyút vadász födözet-
tel Avellinóba küldeni."23   

A légió mozgékonyságára mutatott, hogy a kért segítség július 10-én reggel 
már rendeltetési helyére került. A lőszereket és takarókat Tassy százados ve
zetésével 13 gyalogos és 7 huszár kíséretében szállították, a négy ágyút pedig 
egy század vadász és 8 huszár fedezete mellett Reinfeld Dénes őrnagy pa
rancsnoksága alatt vitték Avellinóba. Girczy őrnagy kezdetben a Montemiletto 
körzetében garázdálkodó brigantik felszámolását vette tervbe, ezért küldte ide 
120 emberrel Keller századost és Biró századost 80 gyalogos és 60 lovas kísé
retében, sőt maga is ide tartott. Szándékát azonban a Montefalcionéból érkezett 
hírek megváltoztatták. Miután a kolostort nagy fölényben levő brigantik vet
ték körül, akik az ellenállókat kiéheztetéssel, sőt a kolostor felgyújtásával is 
fenyegették, azonnal cselekedni kellett. A történtekről maga Girczy őrnagy 
számolt be 1861. július 11-én a légió parancsnokságának: v 

„ . . . alarma kiáltásokkal egyes puska tűzzel és harang félre veretesével 
fogadtattunk minek következtében az egy század gyalogságot Montefalcione 
helység nyugati hegyes oldalán csatárláncba saját parancsnokságom és Krisz-
tiány főhadnagy úr vezénylete alatt elindítottam. 

23 Naplókivonat, Nocera, 1861. július 7—13. (OL Kossuth gyűjtemény, n. S. 2. — 193/b). 
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A rablók serege minden lépten golyózáporral kísért bennünket míg végre 
délelőtti 10 órakor sikerült nekünk a helység nyugati végéhez eljuthatni; — 
itt hasonlókép a legsűrűbb puskatűzzel fogadtatunk s csak különös szeren
csének tulajdonítható, hogy a falu szélső végén levő kolostorba bevonulha
tunk . . . mint egy óra múlva meg érkezett oda Bíró százados úr is századá
val. Déli 12 óra tájban Krisztiány főhadnagy úr magával vivén 24 embert 
elindult fürkészeti őrjárat végett a falu belsejében s elhaladván annak belse
jében erősített szakaszokat küldöttem utána még végre az egész erővel meg
szálltam a falut. 

A kolostorban létünk alatt szakadatlanul folyt a tüzelés ellenünk úgy, hogy 
minden ablak egy rablót tartalmazott. Magában véve a falu összes lakossága 
romlott reactionarius szellemű, a rablóknak minden részben segédkezet nyúj
tott . . . Seregünkbe ekorig legkisebb sebesülés nincsen csupán a piemontiak 
közül folyó 8-án, egy szakaszvezető és 3 közember estek el, hasonlókép a nem
zetőrök közül számos úgy hogy az összes veszteség 30—35 emberre rúg. 

Keller százados úr csapatával folyó hó 10-én délután 5 órakor érkezett meg 
Montefalcionéba, a négy ágyú pedig fedezetével Reinfeld őrnagy úr vezénylete 
alatt estveli 9 órakor."24 

A siker katonai tekintetben teljes volt. A brigantik támadása összeomlott, 
a velük rokonszenvező lakosság félelemmel zárkózott be házaiba. Viszont — 
mint ez hasonló jellegű akcióknál mindig velejárt — a megtorlás sem maradt 
el. A hatalom erejének demonstrálása, a reakció megfélemlítése, az ingadozók 
befolyásolása érdekében a büntető szankciók azonnal kezdetüket vették. A csa
tározások alatt és üldözés közben 45 briganti elesett, a 87 fogolyból pedig a, 
helyszínen 8-at azonnal agyonlőttek. Ezt követően még a közeli Lapiano köz
ségben és más helyeken további elrettentésül újabb 26 brigantit végeztek ki. A 
könyörtelen szigort De Luca avellinói kormányzó és a nápolyi katonai igaz
gatás egyenes utasítására alkalmazták. A magyar légió félelmetes katonai hír
nevet szerzett: az olasz polgári és katonai vezetés bizalmát mi sem jelezte job
ban, mint az a tény, hogy Girczy őrnagyot a montefalcionei csata után azon 
nyomban az egész avellinói tartomány nemzetőrségének parancsnokságával 
bízták meg.25 

Most már ennek jegyében is tovább folyt e területen a „tisztogató" akció. 
Július 12-én két hadoszlop alakult azzal a célkitűzéssel, hogy Montemaranóban 
— Avellinótól keletre mintegy 30 kilométerre — találkozzanak. Az egyik had
oszlop Girczy őrnagy irányításával — az első honvédzászlóaljjal, a nemzet
őrséggel és fél század huszárral — Lapio elhagyása után kelet felé tartva elér
te Paternót, majd innen délnek véve útját, Castelfranci érintésével egyenesen 
az Avellinót Melfivel összekötő országút felé tartott, melyet Ponte Romi
tónál ért el. Innen pedig rátérve az Avellino felé tartó útra, megérkezett Mon
temaranóba. A másik hadoszlop, Reinfeld őrnagy vezetésével, melyhez De Luca 
tartományi főnök is csatlakozott — a vadászokkal, a 4 hegyi ágyúval, a nem
zetőrséggel és 3 szakasz huszárral —, egyenesen a hegyen át vette útját dél 
felé, érintve Chiusánót, Salzát, majd rátértek az avellinói országútra és kelet 
felé haladva vonultak be Montemaranóba. A két hadoszlop közötti közvetlen 
érintkezést Zsulavszky hadnagy biztosította egy szakasz huszárral, akik egy 
rövidebb hegyi ösvényen ereszkedtek Chiusánóból Montemaranóba és Ponte 
Romitóba. A súlyos terepnehézségek közepette és a bujkáló ellenség váratlan 

24 Girczy J á n o s a d a n d á r p a r a n c s n o k s á g n a k , 1861. jú l ius 11. (Uo.). 
25 Ihász T ü r r n e k , Nocera , 1861. j úlius 20. (OL T ü r r i r a tok . 50.). 
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akcióira is számítva vitték keresztül ezt a demonstratív menetet, mely végül 
is teljes sikerrel zárult. Ezt követően az Avellinóba bevonuló magyar légionistá-
kat ünnepséggel fogadták, elhalmozva őket az elismerés és a hála számtalan 
jelével. Két napi pihenés után, San Severinón keresztül, a kivezényelt egysé
gek visszaérkeztek állomáshelyükre, Nocerába. Itt 1861. július 16-án Ihász ezre
dessel az élén a visszamaradt tisztikar és a legénység a légió zenekarával 
együtt ünnepélyesen fogadta a montefalcionei csata részeseit.26 

A történtek, következményeiknél fogva, több szempontból is figyelmet ér
demelnek. Elsősorban azért, mert ettől fogva vált rendszeres gyakorlattá a ma
gyar légió alkalmazása a brigantaggio ellen, minthogy a nápolyi hadügyigaz
gató, Revei tábornok, a légió katonai felhasználásának minden fajta korláto
zását eltörölte.27 Egyszer s mindenkorra elmúlt azon illúzióknak az idő
szaka, hogy a magyar légió az osztrákellenes háborúban kerül majd bevetésre 
és funkciója a haza felszabadításában való részvételre szorítkozik. Ennek idő-
szerűtlensége helyett viszont egy nagyon is gyakorlati feladat lépett előtérbe: 
a brigantik elleni küzdelem. Az új feladattal való megbarátkozás nehézségeit, 
ellentmondásosságát az illetékes olasz tényezők is érezték és ez intézkedéseik 
nyomán fel is volt ismerhető. Egyrészről teljesen jogosnak tartották az elis
merés és dicséret megnyilvánulásait a magyar légió működéséért, másrészről 
azonban tudatában voltak annak is, hogy mennyire tapintatosan és óvatosan 
kell eljárniuk a felizgatott lakosság, a feszült közhangulat körülményei kö
zött. Ezért is óvakodtak a túlzásoktól, a montefalcionei akció részeseinek szé
lesebb nyilvánosság előtti felmagasztalásától. Mindaddig, amíg Girczy őrnagy 
bizalmas jelentésben dicsérte a légiósok tetteit, mondván, hogy ami történt az 
„páratlan dicsőséggel gyarapítja hírnevét nemzetünknek", vagy amíg Ihász és 
Girczy a légió keretei között elhangzó napiparancsban mondtak köszönetet a 
légió tagjainak — a felettes katonai hatóságok egyetértésével találkoztak.28 De 
mindezeknek a sajtó nyilvánosságáig ils eljutó hullámai, közöttük De Luca avel-
linói tartományi főnök levele Ihász Dánielhez, már több gondot okozott.29 

Az olasz kormány, ha nehézkesen is, de nem fukarkodott az elismeréssel, amit 
bizonyított, hogy Ihász Dániel ezredest és Girczy János őrnagyot a savoyai 
rend lovagkeresztjével tüntette ki, további tizennégyen — 3 főhadnagy, 6 had
nagy, 3 tizedes és 2 közlegény — ezüst vitézségi éremben részesültek. 25 köz
legény pedig vitéz magatartása elismeréseképpen dicséretben részesült. Fel-

26 Naplókivonat, Nocera, 1861. július 14—20. (Uo. 52.). 
27 Naplókivonat, Nocera, 1861. július 7—13. (OL Kossuth gyűjtemény. II. S. 2. — 193/b). 
28 Girczy János őrnagy a légióhoz intézett napiparancsában többek között megállapította, hogy 

„Az jivellinói kerület kormányzója keblemre borult és ott fejezte ki kimondhatatlan háláját és 
köszönetét a magyar légiónak hősies vitézségéért, Pinelli altábornagy úr kijelenté nekem Cial-
dini parancsnokló tábornok úr üdvözletét, a ki szintén hő elismerését küldi nektek tetteitekért, 
(Hölgyfutár. 1861. augusztus 10.) ; Ihász Dániel ezredes a légióhoz intézett napiparancsában ki
emeli, hogy „Hírlapok kürtölik világszerte tetteiket, kedves honunk sír örömében diadalaito
kon". Majd rendet, fegyelmet kérve hangsúlyozza, hogy „Hagyjunk magunk után oly emléket, 
mely előtt mindenki meghajoljon." (Uo.) 

29 Nicola De Luca avellinói kormányzó Ihász Dániel ezredesnek, Avellino, 1861. július 15-én, 
(Hölgyfutár. 1861. szeptember 3.) többek között hangoztatja, hogy , , . . . az olaszoknak régi ro
konszenve a magyarok iránt, — rokonszenve két egyenlően nagylelkű, egyformán hosszú ideig 
elnyomott és egy időben szabadság után törekvő nemzetnek — ma újonnan erősödött, hogy da
cára mindennek, kezet szorítanak egymással, testvéreknek nevezik egymást, s kölcsönös jó
akaratuk zálogát adják egymásnak."; Miután a magyar légió szereplésének a nagy nyilvánosság 
előtt való tárgyalását hivatalos olasz helyen leintették, Ihász megjegyzi nemeskéri Kiss Miklós
hoz intézett levelében (Nocera, 1861. augusztus 14.), hogy „Aztán az újságok is eleget írtak ró
lunk még az ujokra nem koczihtottak". Majd tőle megszokott nyers szókimondással megjegyzi, 
mintegy a hátterére utalva a brigantik elleni harcnak, hogy „Sokat öltünk, gyilkoltunk már és 
a' prédállás, fertőztetés is megvolt engedve, — de hidd el magyarjaink igen nemessen minden 

várakozásomon föllül viselték magoka t . . . " (Kun József—Böhm Jakab: Adatok az olaszországi 
magyar légió történetéhez az 1860—62-es évekből. Hadtörténelmi Közlemények 1957. 1—2. sz.). 
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sőbb körökben viszont már rosszallással fogadták az avellinói kormányzó által 
a montefalcionei csata tiszteletére veretett emlékérmet, és annak ellenére, hogy 
a küzdelem részeseit kitüntették vele, viselését az olasz katonai hatóságok 
egyenesen megtiltották.30 

Ha más nem, hát a katonai kormányzat ezen intézkedése is rá kellett hogy 
ébresszen sokakat a légió új feladatkörének ellentmondásosságára, arra a fe
lettébb kényes szerepre, mely az olasz kormány akaratából számára kijutott. 
A megkezdődő folyamatnak azonban már nem lehetett gátat vetni. A magyar 
légió kétségtelenül bevált az első nagyobb akció során és a szükség, a körül
mények kényszerítő hatása kiváltotta a továbbiakat is. Még július első felé
ben történt, hogy a Nocera közelében fekvő kis Cicalesi falura rátörtek a rab
lók. A Tolnay tizedes vezette huszárjárőr bátor és gyors fellépésének volt kö
szönhető, hogy sikerült a gyászosabb következményeket elhárítani. Elég talán 
annyit megemlítenünk, hogy az egyik családból egy kétéves gyermeket akartak 
a brigantik magukkal hurcolni, 100 dukát sarcot követelve érte. A huszárok 
közbelépése miatt menekülésre kényszerültek, futásuk során a gyermeket 
az országút árkában hagyták.31 

1861. július végén a salernói polgári kerület alkormányzójának kérésére in
dultak útnak a légionisták Amalfi felé, hogy az e körzetben tanyázó rablókat 
felszámolják. Két század vadász, fél század huszár és két hegyi ágyú indult 
meg Reinfeld Dénes őrnagy vezetésével Nocerából a tengerpart felé, melyet 
Salerno előtt, Vietrinél értek el, majd nyugatra fordulva a tengerpart sziklás, 
veszélyes terepszakaszán áthaladva jutottak Amalfi körzetébe.32 Az itt szerzett 
tapasztalatok még inkább megerősíthették azon meggyőződést, hogy a brigan-
taggio mennyire benne él a helyi lakosság körében és hogy felszámolása a 
még oly sikeres katonai akciókkal sem lehetséges. Mert „a brigantik a hegyek 
sziklás oldalaiban rejtőznek, s a néptől gyámolíttatnak", mert „többnyire az 
itteni vidékről valók, ellátásukat a falukból nyerik, s ha szaporodnak, a falu
ból viszik el a szükséges fegyvereket.. ." — állapította meg 1861. július 23-i 
jelentésében Reinfeld.33 A kellő ellenintézkedések során a légionisták elsősor
ban az élelmiszerszállítók munkáját zavarták meg, majd a megbízhatatlan 
nemzetőrséget fegyverezték le egyes községekben és állítottak helyükbe ide
gen nemzetőröket. Módját ejtették annak is, hogy a falvakból nagyobb szám
ban elszökött, elbujdosott lakosságot visszatérítsék lakóhelyeikre és sűrített 
őrjáratokkal átfésüljék a brigantik búvóhelyeit. Az akciók kiterjedtek az 
Amalfi környéki településekre: Atreni, Minori, Maiori, Ravello, Scala, Agerola 
helységekre, de átnyúltak a sorrentói félsziget castellammarei körzetébe is, 
ahol főképpen a Gragnano község körzetében tartózkodó bandák ellen léptek 
fel. Természetesen mindez együtt járt elf ugatásokkal, fegyverek lefoglalásával 
és kisebb-nagyobb összecsapásokkal. Viszont a terepviszonyok nyújtotta előnyö
ket a brigantik jócskán kihasználták, ha tanyáikra bukkantak, akkor „mint a 
zergék ugráltak sziklákról sziklákra" és hamarosan eltűntek az üldözők szeme 
elől. Mint Reinfeld megjegyezte, a küzdelmet ellenük nagyon megnehezíti, hogy 

30 A légió kitüntetett tagjainak névsora. 1861. augusztus 31. (OL Türr iratok 25.) ; Vö. Ihász 
Kossuthnak, Nocera, 1861. augusztus 11. (OL Kossuth gyűjtemény. II. s. 2. — 214.). 

31 Naplókivonat, Nocera. 1861. július 7—13. (OL Kossuth gyűjtemény. II. S. 2. — 193/b.). 
32 Naplókivonat , Nocera , 1861. jú l ius 21—augusztus 3. (OL T ü r r i r a tok . 53.). 
33 Az Amalfi k ö r n y é k i h a r c o k r ó l Szűcs J. — n e v é n e k jelölése né lkü l — : Az olaszhoni m a g y a r 

légió életéből. II . Az amal í i i utczai harcz a b r igan t ik ellen. (Tarka Világ és Képes Regélő. 1869. 
4. sz.). Ugyani t t Reinfeld 1861. jú l ius 23-i je lentése . 

3 Hadtör téne lmi Köz lemények — 193 — 



a légió fčcarancsnoksaga 
a légiós egységek àttomashetyei 

a brigantikkal törtért nagyobb 
összecsapások szinterei 

a légii 1861 évi eipediciojanak írtja 
a légió 1862. évi csapásának iránya 
utvonalak 
magassági pontok 

A magyar légió harca a briganiaggio ellen a sorrentói félsziget körzetében 
1861—62-ben 

— 194 — 



„Ezen a vidéken kevés kivétellel, mindenki reactionarius, akiket a párt hamis 
hírek és ijesztgetés által folytonos izgatottságban s rettegésben tud tartani."3* 
A brigantik ellen foganatosított akciók, ha átmeneti sikereket értek is el, attól 
még távol álltak, hogy gyökerestől számolják fel a rabló világot. Reinfeld őrnagy 
sorrentói félszigeti útja sem dicsekedhetett többel, miután a súlyos fáradalma
kat és nehézségeket átélt légionisták visszatértek Nocerába. 

A légionisták elégedetlensége 
Annyi bizonyos, hogy a magyar légió a brigantik elleni harcban értékes 

elemnek bizonyult és Nocerából egyre nagyobb számban vezényelték ki egyes 
egységeit, sőt szakaszait a veszélyeztetett területekre. A megpróbáltatásoknak, 
a viszontagságoknak új szakasza kezdődött, mely 1861—62 fordulóján, az idő
járás hidegebbre fordulásával, további nehézségekkel tetéződött. Az állandó 
szolgálat, a súlyos terepnehézségek kikezdték a ruházatot, mely lassanként 
kezdett ronggyá foszlani. Az orvosi ellátottság a távoli kis hegyi falvakban, 
vagy a világtól eldugott községekben nem volt biztosítva. A betegek, a le
gyengültek száma növekedett és egyre gyakoribbá váltak a halálozások is.35 

A Nocerától csak nagyon nehezen elérhető távolságban mindenfajta vissza
élésre bő lehetőség nyílt, akár az ellátás, akár a bánásmód tekintetében. A ki
látástalan helyzet közömbösséget, felelőtlenséget szült, és nem egy tiszt élt 
vissza helyzetével. Mindemiatt Ihászt számos kritika érte, hogy nem képes 
kézben tartani a tisztikart, hogy feleslegesen kedvükbe jár, hogy képzésük és 
fegyelmezésük helyett inkább szórakozik, mulatozik velük, elmulasztja műkö
désük kellő ellenőrzését. Kétségtelenül igaz, hogy 1861 késő nyarán és őszén 
Ihász is a borban keresett vigasztalást. A rossz nyelvek szerint segédtisztjével, 
előrehaladásával az efajta kiszállások, ellenőrzések megritkultak, részben a 
távolságok növekedése, részben a dandárparancsnok betegeskedése, fáradsága 
miatt. No, és nem utolsósorban Ihászon is úrrá lett a fásultság, a közöny, az 
elkeseredettség, miután sem az olasz hatóságok, sem az emigráció illetékes 
vezetői nem változtattak a helyzeten. A Türrtől származó hír, hogy esetleg a 
légió hamarosan a Genova melletti Chiavariba kerülhet, nem bizonyult való
ságnak, minden maradt a régiben. Mint oly sokszor kilátástalan helyzetekben, 
Ihász is borban keresett vigasztalást. A rossz nyelvek szerint segédtisztjével, 
Szűcs János őrnaggyal és mások társaságában gyakran a hajnali órákig kima
radt és arra is volt példa, hogy hazatértükben, még a laktanyakapura is alig 
akadtak rá. Bármiképpen is állt a helyzet, annyi bizonyos, hogy mindebben 
a tehetetlenségérzet is kifejezésre jutott; a légió zöme közben a brigantik 
nyomában az Appenninek vad rengetegeit járta.36 

34 Reiofeld Dénes őrnagy a d a n d á r p a r a n c s n o k s á g n a k , Amalfi , 1861. jú l ius 25. (Uo.). 
35 Mint Ihász Kossu thhoz intézet t j e len tésében beszámol „ . . . c s apa t a ink n a g y része töké le 

tes elrongyolt , s' ócska r u h á k k a l b í r . . ." Majd megjegyzi , hogy a k o r m á n y h a t ó s á g e n n e k el le
n é r e „ . . . ke l lemet len sőt közönyös hidegséggel fogadja m i n d e n ez i r á n y b a n te t t ké re lmei t a p a 
r a n c s n o k s á g n a k . " (Nocera, 1862. ápr i l i s 19. OL Kossu th gyű j t emény . I I . S. 2. — 382/a.) ; A légio
n i s ták 1862 tavaszi he lyzetérő l á l lap í to t ták meg, h o g y » . . . A Mállot t f á r ada lmak , a téli c sa t á ro 
zások okozta k imerü l t ség köve tkez tében többen egészségi szempontbó l t ö n k r e l e t t ek t é v e ; — a 
szokat lan és rendk ívü l i f á r ada lmak , k i téve a tél i éghajlat változó idő já ra t ának , a legerősebbe
ket is meginga t ták , a gyöngébbek közöl soka t a s í rba, még többe t s í rszélére vezet tek. A rab lók 
golyója nem adot t á ldozatot a ha lá lnak , anná l n a g y o b b let t a zoknak a száma, k ik összeroncsolt 
test tel r o s k a d t a n haj t ják fe jüket az idegen földben s zunyadandók , és k ó r h á z a k részvét len pá r 
ná i r a . " (Szűcs: Légió. I I I . ) ; Amiko r az 1861-es év mér legé t megvonták , megá l lap í tás t nyer t , hogy 
'a- légionisták közül 84 megszököt t , 60 kizára to t t , 43 had i tö rvényszék ál ta l let t elítélve, 80 elbo

csá tás t nye r t és 12-en megha l t ak . (Uo.). 
36 Ihász Kossuthnak, Nocera, 1861. augusztus 6. (OL Kossuth gyűjtemény. II. s. 2. — 210/a.) ; 

augusztus 11. (Uo. 214.) ; december 18. (Uo. 271.) ; „Csapatom bele unt és fáradt testestül lelkes
tül, és ha mi előbb el nem visznek innét bennünket, biz Isten nagyon meggyűl a ba junk . . . " kö
zölte Ihász Kossuthtal. Nocera, 1862. március 23. (Uo. 340.) ; Vö. A légiósok levele, Nápoly, 
Forte del Carmine, 1862. július 14. (HL Légió iratai. 1860—62. 19/3.). 
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Összlétszám Ki vezényelte 

24 1 
461 301 

281 215 
247 123 
133 30 

A rendelkezésre álló jelentések szerint a légiósok egyre nagyobb része jutott 
a kivezényeltek közé. Az 1862. március 9-i jelentés alapján megállapítható, 
hogy a légió összlétszáma 1146 főt tett ki, ebből 65 volt tiszt, 1081 legénységi 
állományú. 670-en voltak távol Nocerától kivezényelve, vagyis a légió összlét
számának közel 60 százaléka vett részt a brigantik elleni közvetlen küzde
lemben. A légió egységei szerint a kivezénylések az alábbi módon alakultak:37 

Dandártörzs 
Gyalogság 
Huszárok 
Vadászok 
Tüzérek 

Összesen 1146 670 

A légió nagyfokú szétszóródottságát mutatja, hogy sokszor Nocerától 2—300 
kilométerre is teljesítettek a légionisták szolgálatot. A kivezényeltek a 197. ol
dalon közölt táblázat szerinti helyeken és létszámban működtek.38 

A jelentésből kitűnik, hogy 1862 tavaszán a magyar légió kivezényelt tagjai
nak többsége Basilicata tartományában, Potenza környékén teljesített szolgá
latot, összesen 398 ember. Campania tartományában, a salernói kerületben 269 
légionista működött, a Nocerában állomásozó helyőrségen kívül. Három tiszt 
egyéb feladattal volt elvezényelve. Ha figyelembe vesszük, hogy a légió volta
képpen állandó mozgásban volt és az 1862. március 9-i állapot — a kivezé
nyeltek száma következtében — korántsem - tekinthető megállapodottnak, 
akkor érthető, hogy az érintett légionisták mennyire bizonytalan, kiszámítha
tatlan körülmények között szolgáltak. Mindebből következően a változás vá
gya fokozatosan — a legkülönbözőbb okok következtében — átjárta az egész 
légiót, hatalmába kerítette nemcsak a megpróbáltatások súlyosabb terheit 
viselő legénységet, de a tisztikart is. Az elégedetlenség fokozódott és a leg
változatosabb formák között tört a felszínre. Akadtak akik öncsonkításhoz 
folyamodtak, hogy a kibírhatatlan helyzetből szabaduljanak, akadtak, akik 
egyszerűen faképnél hagyták a légiót és a jó szerencsében bízva világnak in
dultak. A szökések száma már annyira aggasztóan kezdett növekedni, hogy 
Ihász egyik alkalommal a legszigorúbb példaadáshoz ragaszkodott és a kivég
zést végrehajtották.39 A kellő hatás azonban nem következett be, a szökések 
változatlanul folytatódtak.40 Többek között említésre méltó Mayerffy Gyula 
volt osztrák főhadnagy, aggregált tiszt és társai esete. Miután a légiótól meg-

37 A légió létszámjelentése, Nocera, 1862. március 9. (OL, Kossuth gyűjtemény. II. S. 2. — 329.). 
38 Uo. 
39 Ihász Kossu thnak , Nocera , 1862. márc ius 23. (Uo. 340.); Naplókivonat , Nocera, 1862. j a n u á r 

5—március 25. (Uo. 346/b.). 
40 Ihász Kossu thnak , Nocera , 1862. ápri l is 24. (OL Kossu th gyű j t emény . II . S. 2. — 386.); má jus 

11. (Uo. 392.); Naplókivonat , Nocera , 1862. ápr i l i s 13—május 10. (Uo. 393/b.). 
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A m.agyar légió kivezényelt egységei 1862. március 9-én 

Alakulat 
A kivezénylés 

helye 
Tar tomány. 

— kerület Tisztek 
Legény

ség Összesen 

Gyalogság 
1. század 

2, század 
3. század 

4, század 

Potenza 
és környéke 
Eboli 
Corbara 
Tramont i 
Angri 
Nocerai já rás 
Salerno 
Genova 

Basilicata 

Campania 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Salerno 

4 

4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

82 

74 
15 
14 
25 
74 

86 

78 
16 
15 
26 
78 

1 
1 

összesen 27 284 301 

Huszárok 
1. osztag 

2. osztag 

Salerno 
Avigliano 
Potenza 
Melfi 
Rionero 

Campania 
Basilicata 
Basilicata 
Basilicata 
Basilicata 

4 
1 
1 
4 
1 

51 
30 
34 
63 
26 

55 
31 
35 
67 
27 

összesen 11 204 215 

Vadászok 
1. század 
3. század 

Ruvo 
San Fele 

Basilicata 
Basilicata 

2 
1 

72 
48 

74 
49 

összesen 3 120 123 

Tüzérség 
2. üteg Nápoly 

Potenza 
Nápoly 
Basilicata 

1 
1 28 

1 
29 

összesen 2 28 30 
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szöktek, a brigantikhoz csatlakoztak. Néhány nap múlva innen is távoztak, Ná
polyba mentek azzal a szándékkal, hogy bevárva néhány társukat Nocerábó], a 
pápai állam területére szöknek. Terveikből azonban nem lett semmi, mert 
Nápolyban 1862. április 13-án Vavrek János százados, olasz karabinierik közre
működésével, valamennyiüket elfogta. A nápolyi haditörvényszék előtt kellett 
felelniük tetteikért — szerencséjükre. Ihász követelte kiadatásukat, hogy 
halálbüntetést méressen rájuk, de az illetékes olasz hatóságok nem adták ki a 
bűnösöket. Végül is Mayerffy Gyulát a haditörvényszék hat évre ítélte, de 
ebből csak három évet töltött börtönben, mert 1865-ben kegyelmet kapott és 
hazatérhetett. Társait szintén börtönre ítélték.41 

A potenzai huszárlázadás 

A légionisták elégedetlensége 1862 tavaszán a legváltozatosabb formákban 
jutott kifejezésre és nem éppen alaptalanul fordultak szembe tisztjeikkel, akik 
között jócskán akadtak vezetésre alkalmatlanok és méltatlanok. Erre a követ
keztetésre jutottak a 2. huszárszázad Potenza és környékén, a távoli Basilicata 
tartományban szolgálatot teljesítő 2. és 3. szakaszának tagjai. Megtagadták a 
további engedelmességet Sághy Antal századosnak és azonnali leváltását kö
vetelték. A huszárlázadás megfékezésére maga a huszárezred parancsnoka, 
Stankovics Szilárd százados érkezett a helyszínre. Kísérlete, hogy az elégedet
len huszárokat lecsillapítsa és parancsnokukat pozíciójában megerősítse, ku
darcot vallott. Végül is Stankovics kénytelen volt dolgavégezetlenül távozni és 
Sághyt is magával vinni. A huszárok bátor fellépése amennyire gyújtó hatást 
keltett minden egységnél, ahová híre eljutott, annyira zavarba ejtette a légió 
parancsnokságát. Arra a szilárd elhatározásra jutottak, hogy az esetet nem 
hagyják megtorlatlanul és az illetékes hadosztályparancsnokságtól kérték a 
lázadásban részt vett huszárszakaszok leváltását és visszaküldésüket Nocerába. 
Ennek teljesítése azonban egyre késett, tekintettel az érdekelt körzetben mű
ködő brigantik garázdálkodásaira és.a huszárok felettébb szükséges szolgála
taira.42 

Nem sokkal Sághy százados eltávolítása után a huszárok, új parancsnokuk, 
Nyuly Mihály hadnagy vezetésével, élénk bizonyítékait szolgáltatták hangula
tuk előnyös változásának és harckészségüknek. A Venosa helység mellett állo
másozó huszárok ugyanis 1862. április 4-én hajnalban tudomást szereztek ar
ról, hogy a közelben nagyobb számú briganti tanyázik. Croccóról — eredeti 
nevén Donatello Carmine volt bourbon katonáról — volt szó, aki 110 lovas
ból és 20 gyalogosból álló bandájával rettegésben tartotta Basilicata és a 
szomszédos Capitana tartományokat. Ez alkalommal a Capitana tartományhoz 
tartozó Masseria di Periliónál ütötte fel tanyáját. A 35 főből álló huszárcsapat, 
melyet Nyuly Mihály és Dobozy Péter hadnagyok vezettek a küzdelemben, 
megsemmisítő csapást mért az ellenfélre. Miután sikerült a rablókat kicsalni 
állásaikból, a huszárok megrohamozták őket. Mint az erről szóló jelentés 
mondja: „De a roham alig kezdeténél Nyuly hadnagy úr lova szügybe és féj-

41 MAYERFFY GYULA: A. S. T. Ma. Leg. Ung. S.U. 1150; Ihász Kossuthnak, Noceťa. 1862. ápri
lis 19. (OL Kossuth gyűjtemény. II. S. 2. — 382/a.) ; Napló kivonat, Nocera, 1862. április 13—már
cius 10. (Uo. 393/b).; Vö. Kunfy: Itáliában a magyar légiónál. I. m. 24. o. úgy adja elő az esetet, 
hogy Nápolyban ő fogta el Mayerífyt és társait. Az utóbbiak között említi: Gaál Ferenc, Zöldi 
József, Fantusz Géza, Berkovszky Sándor, Molnár József, Ronkáza Pál és Fogelmann Ede légio-
nistákat. 

42 Ihász Kossuthnak, Nocera, 1862. május 14. (OL Kossuth gyűjtemény. II. S. 2. — 393/a.). 
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• a légiós egységek állomáshelyei 
A a briganükkal törtért nagyobb 

összecsapások szinterei 
tortomanyhatárok 

útvonalak 
magassági pontok 
a légió ellenőrzése alatt 
álló terület 

A magyar légió egységeinek állomáshelyei és harca a hrigantaggio ellen 
Basilicata tartományában 1861—62-ben 
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I 

be golyó által találva öszve rogyott. Dobozy hadnagy úr is ugyanakkor fején 
egy golyó által megsebesíttetett. De meg nem zavarodva sebe által Dobozy 
hadnagy úr, a csapatot vitézül előre vezette s a rablókkal kézről kézre öszve 
csaptak. A rablók elszántan védték magukat — a puska tusával verekedve 
midőn embereink már közöttük voltak. Rövid idei verekedés után a banda fő
nöke, kit Croccónak állítanak lenni, feleségével és 20 emberével a küzd helyen 
öszve vagdalva maradtak — a többi pedig megfutamodva előbbi állásukat el
foglalták." Mint az utólagos értesülésekből kiderült, a rablók közül 44-en sebe
sültek meg, de ebből csak kettő golyó által, a többi kardvágásoktól. A hu
szárok közül Dobozy hadnagyon kívül megsebesült Kelemen József őrmester 
szintén a fején, valamint Czerey őrvezető, akinek a combját lőtték át. A küz
delemben különösen kitűnt továbbá Kovács Károly szakaszvezető és Tolnay 
tizedes, akire Crocco neje kettős csövű fegyverét sütötte, majd — célt 
tévesztve — revolverével és tőrével próbálkozott, eredménytelenül. Végül is 
holtan maradt a helyszínen ellenfelétől összevagdalva. Vitéz magatartást ta
núsítottak továbbá Varga Zsigmond, Racsov Győző, Szász Ferenc tizedesek, 
Balló Mihály, Stinovits Lajos, Végh István, Sárváry Vendel, Szörcsey Géza, 
Menyhaly Vilmos, Semsey Lipót közhuszárok. Ezek után érthető, hogy „A 
fegyvertény után a bevonuló csapatot a szomszéd vidék lakosai s különö
sen Venosa lakói örömújongásokkal és fáklyákkal fogadták — megvendégel
ték" — mint az egykorú jelentés megállapítja/'3 

Ezen nevezetes esemény után várható lett volna, hogy a légió pa
rancsnoksága lemond eredeti szándékáról és a .,bűnösnek" tartott huszáregység 
ellen nem indít büntető eljárást, hiszen becsülettel helyt álltak feladataik ellá
tása során és ilymódon ki is érdemelték feletteseik dicséretét és elnéző maga
tartását. De éppen az ellenkezője következett be. Többszöri sürgetés után vé
gül is a huszáregységet az illetékesek visszaengedték Nocerába és helyükbe 
Solernóból Dollesz százados ment fél századával. Mint Ihász Dániel 1862. 
május 14-én közölte Kossuthtal, a „tiszti tekintély és katonai fegyelem érde
kében" a bűnfenyítő eljárás a huszárok ellen megindult. A vizsgálatot lebo
nyolító tiszti bizottság élén Reinfeld Dénes őrnagy állt. Az érdemeket figye
lembe nem vevő, meglehetősen egyoldalú eljárás során mint fő „bújtogató-
kat" küldték börtönbe Semsey Dénest, és Lipótot, Dinka Ferencet és Simon 
Lajost. A megtorlás érthető okoknál fogva elkedvetlenítette a légionistákat, 
akik messzemenően átérezték az eljárás igazságtalanságát. Mint a légionisták 
utólagos előadásából is kiderül, többek között éppen a Potenza környéki egy
ségek igen méltatlan körülmények között szolgáltak. Az Appenninek zord kö
rülményei között, téli időben „föld alatti istállókban nyomorgánk ganajban", 
és még a téli pokrócokat is beszedték. Sághy századosról állították, hogy „gyá
ván viselkedett", kivonta magát a brigantik elleni küzdelemből, gyengélke
désére hivatkozva, közben pedig legényének úgy szólt, hogy „ne gondolja, 
hogy én beteg vagyok, nem vagyok bolond magamat a rablóktól hasba lövetni 
mint a többi".44 Annyi bizonyos, hogy a huszárok ellen alkalmazott megtorlás 
korántsem volt a véletlen műve és voltaképpen része volt egy általános folya
matnak, melynek során a dandárparancsnokság le akart sújtani a nehezen 
fegyelmezhető, elégedetlenkedő huszárokra, akik ráadásul még Gál Sándor 

43 Ihász Kossu thnak , Nocera, 1862. ápri l is 19. (Uo. 382/a.) ; Naplókivonat , Nocera, 1862. ápri l is 
13—május 10. (Uo. 339/b.) ; Az 1. huszárez red je lentése a d a n d á r p a r a n c s n o k s á g a k az 1862. áp r i 
lis 4-i összecsapásról . (HL Légió i ra ta i . 1860—62. 19/9.); Vö. Kunfy: I tá l iában a m a g y a r légiónál . 
I. m . 24. o. 

44 Vö. Ihász Kossuthnak, Nocera, 1862. május 14. (OL Kossuth gyűjtemény. II. S. 2. — 393/a; ; 
Légiósok levelei. Nápoly, Forte del Carmine, 1862. július 14. (HL Légió iratai. 1860—62. 19/3.). 
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ezredessel is szimpatizáltak, kapcsolatot tartottak vele, ily módon a „métely" 
terjedését segítették elő a légióban — vélekedett Ihász,45 

A dandárparancsnokság és a huszárok között hosszan tartó vitát és feszült
séget eredményezett a gratifikációs összegek megtérítése körüli zavar és ren
dezetlenség is. Azon összegről volt szó, melyet még 1860. novemberében, a gari-
baldista hadsereg feloszlatásakor a távozó veteránoknak juttattak. Erre az ösz-
szegre azok a légionisták is igényt tartottak, akik küzdöttek Garibaldi alatt, 
de november után is vállalták a továbbszolgálatot a magyar légió keretében, 
viszont kérésük nem talált elismerésre. 1861 nyarán az események már oda 
vezettek, hogy a huszárok tömegesen jelentek meg a parancsnokságon és a 
leghatározottabban követelték a szerintük nekjik járó — de elmaradt — három 
havi gratifikációs összeg kifizetését. Ellenkező esetben azzal fenyegetőztek, 
hogy lovastul Nápolyba vonulnak, hogy érvényt szerezzenek jogos kívánsá
gaiknak. Ihász annak ellenére, hogy maga is érezte a huszárok igényeinek jo
gosságát és tudott is arról, hogy még Vetter idején 4080 frank mint kifizetet
len gratifikációs összeg visszamaradt a pénztárban (mely aztán ismeretlen 
okoknál fogva onnan eltűnt), mégis úgy látta jónak, ha kemény kézzel lesújt 
az őt állandóan zaklató huszárokra. így számos légionistát börtönbe vetettek, 
majd pedig a legtevékenyebbeket Szardínia szigetére deportálták, többek kö
zött Nagy Dániel őrmestert, Kiss István, Szőke Sándor és Szőcs János szakasz
vezetőt, Dobra Mihály és Rajkó József tizedest,, akik pedig a légió alapításától 
kezdve jelentős érdemeket szereztek.46 Az eljárás mély nyomokat hagyott az 
elégedetlen elemekben és mint orvoslandó, fájdalmas igazságtalanságot tartot
ták számon. E problémák 1862 tavaszán ismételten a felszínre törtek, annak 
ellenére, hogy alig néhány hónappal előtte maga Kossuth Lajos látta szüksé
gét annak, hogy a gratifikáció rendezésének ügyében nyilatkozzon. A kedélye
ket nem nyugtatta meg azon érvelés, hogy ezen ügyeket, majd a felszabadított 
hazában, a kormány az érdekeltekkel fogja elrendezni és'egyébként is az adott 
körülmények között nem engedhető meg a „holmi nyomorult pénz hajhászat".47 

A légió parancsnokságának a huszárokkal szemben elfoglalt álláspontja, az 
újabb megtorlások, jelentékeny mértékben hozzájárultak a felgyülemlett elé
gedetlenség erősödéséhez és szinte a robbanásig történő növekedéséhez. 

A végképp felzaklatott körülmények között aligha maradt más választásuk 
a légionistáknak, mint a szolgálatból való végleges kilépés. Az ilyen irányú 
kérések tömegesen futottak be a dandárparancsnokságra, ahol azok teljesítése 
elől igyekeztek elzárkózni. Viszont a kivezényelt egységek hangulatáról befutó 
aggasztó hírek hatása alatt végül is cselekedni kellett. A felettes olasz katonai 
hatóságok is amellett foglaltak állást, hogy feltétlenül rendezni szükséges a 
légionisták szolgálati kötelezettségének ügyét. Kossuth 1862. április 25-én 
Ihászhoz intézett levelében arra az álláspontra helyezkedett, hogy veszélyes 
következményekkel járhat a légiótól távozni akarók erőszakos visszatartása 
és ezért útra kell engedni azokat, akik kilépni akarnak. A visszamaradok szol-

45 Gál Sándor ezredes — az 1848—49-es szabadságharc legendás h í r ű székelyföldi k a t o n á j a — az 
emigrác ióban m á r t á b o r n o k k é n t lépet t íe l és a légiótól függet lenül Nápo lyban t evékenykede t t , 
terveivel Garibal l ihoz is fordulva . Majd u tóbb az olasz szabadsághős nevében — de b izony í tha 
tóan n e m tudtáva l — önkén teseke t toborzot t egy haza i akcióhoz és ehhez a légionis tákat is i gye 
kezet t m e g n y e r n i . Ez el len m á r Vet te r t á b o r n o k is fellépett . Ve t te r Kossu thnak , Nápoly, 1860. d e 
c e m b e r 22. (OL Kossu th gyű j t emény . II . S. 2. — 50.) ; Vö. Pap János—Szalczer Sándor: A m a 

gya r emigránsok Töröko r szágban 1849—1£61. Pécs , 1893. 442. és köv . o. 
46 Uo . ; Ihász Kossu thnak , Nocera , 1861. j ú l iu s 17. (OL Kossu th gyű j t emény . H . S. 2. — 193/a) ; 

augusz tus 11. (Uo. 214.); Naplókivona t , Nocera , 1861. július 7—13. (Uo. 193/b) ; Nap lők ivona t , 
Nocera, 1861. jú l ius 14—20. (OL T ü r r i r a tok . 52.). 

47 Kossu th a légióhoz, Cossilia, 1861. szep tember 4. (OL Kossu th gyű j t emény . I I . S. 2. — 228.). 
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123 fő (28%) 
88 fő (33%) 
88 fő (36%) 
60 fő (47%) 

gálati kötelezettségét viszont rendezni, rögzíteni kell. Ilyen előzmények után 
született meg 1862. május 4-én a dandárparancsnokság napiparancsa, mely a 
légiósok tudomására hozta, hogy mindenkinek megadatik annak lehetősége, 
hogy 1862. május 25~ig bezárólag bejelentse távozási szándékát a légió pa
rancsnokságának. Ezek számára kilátásba helyezték, hogy elszállításukról gon
doskodni fognak. Ugyanakkor tudtul adták azt is, hogy mindazok, akik tovább
ra is a légióban kívánnak szolgálni, szintén írassák fel magukat, annak figye
lembe vételével, hogy egyéves kötelező szolgálatot kell vállalniuk és erre esküt 
tenni.48 

A május 4-én napiparancsban foglaltak híre villámgyorsan elterjedt és ha
tása rendkívüli volt. A jelentkezési határidőig 359-en jelentették be kilépési 
szándékukat, vagyis az 1148 főt számláló légió tagjainak 31 százaléka. Figye
lembe véve azonban, hogy a kivezényeltek közül még számosan — akik a tá
volság miatt kellő időben nem értesültek a fejleményekről — később jelen
tették be távozási kívánságukat, végül is a kilépni kívánkozók a 400 főt is túl
haladták/19 A jelentkezési határidőig kilépni szándékozók száma és aránya az 
egyes alakulatoknál a következőképpen alakult: 

Gyalogság 
Huszárok 
Vadászok 
Tüzérek 

Ilyen nagyarányú gátszakadásra Ihász nem számított és a valóságos népsza
vazásszámba menő eseményt nem kis mértékben úgy fogta fel, mint lesújtó íté
letet parancsnoki működéséről. Az események most már végképp átcsaptak 
a feje felett. Tehetetlenségében, elkeseredettségében legjobbnak látta a vissza
lépést a parancsnokságtól, egyelőre ideiglenes jelleggel. Miután egyébként is 
reumás bántalmaktól szenvedett, erre való hivatkozással hamarosan orvosi 
kezelésre vonult a Nápolyi öbölben fekvő Ischia szigetére, hogy az ottani ne
vezetes gyógyfürdőkben keressen írt fájdalmaira. A légió parancsnokságát pe
dig ezzel egyidejűleg átruházta Girczy János őrnagyra, a gyalogos zászlóalj 
parancsnokára.50 A légió vezetésében bekövetkezett változás egyidejűleg jelezte 
a légió egészében végbement messzire ható fordulatot is. Ugyanis amit eddig 
a légió parancsnoksága a maga erejéből és lehetőségein belül nem volt képes 
megoldani — a légió szervezeti egyesítését és a brigantik elleni küzdelmekből 
történő kivonását —, azt most a légionisták öntevékenyen kísérelték meg. E 
vonatkozásban a tömeges kilépési szándék bejelentése csak első lépésnek bizo
nyult, melyet hamarosan az egész légiót magával ragadó mozgalmak követtek. 

Ami pedig 1862 májusa után következett, azt már félreérthetetlenül általá
nos felkelésnek, nyílt lázadásnak lehetett tekinteni, mely már egyenesen La 
Marmora olasz hadügyminiszter közvetlen beavatkozását és az olaszországi 
magyar légió délről történő elszállítását, feloszlatását vonta maga után. Az új 
parancsnok a lázadásig fejlődő folyamatnak nem tudott gátat vetni. Az olasz 
hatóságok viszont határozottan és a kiélezett helyzethez mérten cselekedtek. 
Garibaldi Szicília szigetén gyűjti ismét önkénteseit, a magyar légionistákkal ke-

48 Ihász Kossuthnak, Nocera, 1862. május 14. (Uo. 393/a.). 
49 Vö. Légionisták nyilatkozata a minisztériumhoz. 1862. december 23. (OL Kossuth gyűjte

mény. II. S. 2. — 478.) ; Szűcs : Légió. i n . 
50 Girczy János Kossuthnak, Nocera, 1862. május 28. (OL Kossuth gyűjtemény. II. S. 2. — 397.); 

Girczy Türrnek, Nocera, 1862. május 28. (Uo. 399.) ; május 30. (Uo. 403.). 
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rési és meg is találja a kapcsolatot. Hasonlóképpen a magyar légionisták is 
számítanak Garibaldi támogatására és nem titkolják, hogy örömest csatlakoz
nának hozzá. Ebben az olasz monarchia számára annyira veszélyesnek tűnő 
helyzetben La Marmora hadügyminiszter maga is Nápolyban tanácskozik a 
déli olasz seregek vezetőivel, valamint a magyar légióban szolgáló, számukra 
megbízhatónak tartott személyekkel. Mézesmadzag és furkósbot, félrevezető 
ígéretek és börtönbe vetés egyaránt alkalmazásra találtak az olasz hatóságok 
részéről, hogy leszereljék a magyar légionisták mozgalmait. A légióból távozni 
óhajtottak egy részét Nápolyba szállítják, de ott a Forte del Carmine foglyai 
lesznek, ami viszont a légióban maradt bajtársak szolidaritását, további láza
dását váltja ki. Sem Klapka, sem Türr, sem Bethlen Gergely tábornok nem 
képes lecsendesíteni a légionistákat, akik részben fegyvereiket lerakva, részben 
fegyveresen Salernóbá indulnak, ahol viszont valamennyiüket lefegyverzik és 
fogolyként kezelik. 1862. augusztus 13-án ugyanitt hajóra rakják őket, fegyve
resek őrizete mellett és katonai cirkáló kíséretében Genovába, majd onnan az 
észak-olaszországi Alessandria várába kerülnek. A légiót Türr napiparancsával 
1862. augusztus 18-án feloszlatják, illetve meghirdetik újjászervezését. Miként 
1861 tavaszán, úgy most ismét — de sokkal nagyobb hatásfokkal és a légio
nisták legnagyobb részét érintve — lefolytatják az újabb tisztogatást, amit 
büntetések, internálások, szardíniái deportálások követnek. Aki marad, akit 
megtartanak, azokat Földváry Károly ezredes, az új ' légióparancsnok vezetése 
alatt újjászervezett — de létszámában egynegyedére csökkent — légióba he
lyezik. 

Az események félreérthetetlenül bizonyítják, hogy a magyar légió tagjainak 
zöme nem nyugodott bele abba a kényszerű helyzetbe, melyet az olasz monarchia 
kijelölt számukra, nem adta fel a harcot azért, hogy az olaszországi magyar 
légió eredeti hivatásának megfelelő helyzetbe jusson. Más kérdés az, hogy az 
útkeresés tragédiák sorozatába, kiábrándultságba, kiúttalanságba vezetett. De 
annyit mégis elértek, hogy a légiót az olasz kormány kénytelen volt kiemelni 
a déli területeken kialakult ellentmondásos szerepéből és átmenetileg mente
sítették a brigantaggio elleni küzdelemben való részvételtől. És ez, ha vég
leges megoldást nem is, de átmeneti könnyebbséget és eredményt hozott! A 
légió áthelyezése utóbb az Adriai-tenger partjára, Anconába és környékére, 
ha nem is jelentett gyakorlatilag többet egy Ausztria ellen irányuló néma 
fenyegetésnél, de legalább annak halvány reményét nyújtotta, hogy a szolgá
lat az olaszországi magyar légióban talán mégsem lesz teljesen hiábavaló . . . 

Лайош Лукач 

О Д И Н ГОД И З ИСТОРИИ ВЕНГЕРСКОГО ЛЕГИОНА В И Т А Л И И 

Резюме 

Статья является частью более крупной монографии, разрабатывающей историю вен
герского легиона в Италии в период 1860—1867 гг. Во время войны в Северной Ита
лии в "1859 году, правда временно, уже действовал венгерский легион, он был вскоре 
расформирован. Более прочной организацией оказался венгерский легион, сформирован
ный в Палермо 16 июля 1860 года во время южноитальянской экспедиции Гарибальди. 
Общеизвестно, что освободительную борьбу Гарибальди поддерживали воинские фор
мирования многих наций, сыны многих национальностей участвовали в борьбе за свер
жение реакционного неаполитанского королевства. В том числе наряду с английскими 
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французскими добровольными частями значительную роль сыграл и венгерский легион, 
в состав которого входили венгры, славяне, румыны, немцы, хот я основное большинство 
офицеров являлось бывшими венгерскими офицерами-гонведами, обладавшими опытом 
революции и борьбы за свободу периода 1848—49 гг. После того, как в ноябре 1860 
года армия Гарибальди была распущена,- прекратилась и роль интернациональных 
частей, за исключением венгерского легиона. По ходатайству Венгерской Национальной 
Директории, — руководящего органа венгерской эмиграции, — не в малой мере бла
годаря активным действиям Лайоша Кошута, итальянское правительство, отказавшись 
от своего первоначального намерения, не распустило венгерский легион, а приняло его 
на службу королевской армии Италии. На рубеже 1861—62 гг. во главе легиона, насчи
тывавшего около 1200 человек, стоял конфидент Кошута полковник Даниэль Ихас, глав
ным военным инспектором легиона был по поручению итальянского Министерства воен
ных дел генерал Иштван Тюрр. Правительство Итальянской монархии стремилось пере
строить легион, пронизанный духом гарибальдизма, и поставить его на службу своим 
непосредственным целям. Эту цель преследовало применение венгерского легиона в 
борьбе с южноитальяноким движением британтаджио. В этом движении нашло выраже
ние сопротивление реакционной контрреволюционной аристокрации, приверженной Бур
бонам, и клерикализма королевству Италии, но прорвалось и недовольство угнетенного 
итальянского крестьянства, протестующего против гигантских латифундий, земельного 
голода, нищеты и бедности. Когда в эту сложную общественно-политическую борьбу, 
наряду с итальянскими частями, бросили и венгерский батальон, в рядах легионеров 
вспыхнуло справедливое недоволстьво. Автор приходит к выводу о том, что хотя легио
неры могли вменить себе в заслуги значительные военные успехи, они все же были не
довольны своим положением. Они справедливо жаловались на то, что присоединились к 
легиону не затем, чтобы нести службу по поддержанию порядка, а чтобы в вероятной 
итальянско-австрийской войне бороться за освобождение и свободу Венгрии. Вскоре не
довольство легионеров перешло в открытое восстание, и большинство их отказалось нес
ти дальнейшую службу. Итальянская военщина в конечном итоге разоружила венгер
ский легион и вывела его из военных действий в Южной Италии. Многие легионеры бы
ли привлечены к военному трибуналу, были сосланы на остров Сардинию и интерниро
ваны в другие районы. Летом 1862 года венгерский легион был переведен в крепость 
Алессандрию в Северной Италии и распущен, затем после основательной чистки легион 
был сформирован заново под командованием полковника Кароя Фелдьвари. Происшед
шие события явились героической и одновременно трагической главой в истории венгер
ской эмиграции и в истории легиона. 
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La Jos Lukäcs 

EIN JAHR AUS DER GESCHICHTE DER UNGARISCHEN LEGION 
IN ITALIEN 

Resümee 

Die Studie bildet einen Teil einer Arbeit größeren Ausmaßes, die die Geschichte 
der ungarischen Legion in Italien bezüglich der Jahre 1860—1867 aufgearbeitet hat. 
Zur Zeit des norditalienischen Krieges vom Jahre 1759 war zwar vorübergehend 
bereits eine ungarische Legion tätig, die sich aber bald auflöste. Als dauerhafter 
erwies sich die zur Zeit der süditalienischen Expedition Garibaldis am 16. Juli 
1860 in Palermo gebildete ungarische Legion. Es ist allgemein bekannt, daß der 
Befreiungskampf Garibaldis von zahlreichen internationalen Formationen unter
stützt wurde und daß die Söhne zahlreicher Nationen im Kampfe zum Sturz des 
reaktionären Königreichs Neapel teilnahmen. Unter anderen kam neben den eng
lischen, französischen Freiwilligen auch die ungarische Legion zu einer bedeuten
den Rolle, die gleicherweise magyarische, slawische, rumänische, deutsche Ele
mente vereinigte, obzwar der größere Teil der Offiziere aus gewesenen HonvSd-
offizieren bestand, die in der ungarischen Revolution und in dem Freiheitskampf 
von 1848—49 ihre Kriegserfahrungen gesammelt hatten. -

Nachdem im November 1860 die Armee Garibaldis aufgelöst wurde, nahm 
auch die Rolle der internationalen Formationen ein Ende — mit Ausnahme der 



ungarischen Legion. Auf intervention der Ungarischen Nationalen Direktion, der 
führenden Körperschaft der ungarischen Emigration, in nicht geringem Maße 
durch die Aktivität Lajos Kossuths, hat die italienische Regierung, ihre ursprüng
liche Absicht fallen lassend, die ungarische Legion nicht aufgelöst, sondern sie 
in den Dienst der italienischen königlichen Armee übernommen. Zur Wende 
1861/62 stand an der Spitze der fast 1200 Mann zählenden Legion der Ver-

. traute Kossuths, Oberst Dániel Ihász, und der militärische Oberinspektor 
der Legion war im Auftrag des italienischen Kriegsministeriums General Ist
ván Türr. Die Regierung der italienischen Monarchie war bestrebt, die mit 
Garibaldischem Geist durchtränkte Legion umzuformen und sie in den Dienst 
ihrer unmittelbaren Ziele zu stellen. Diesem Zweck diente der Einsatz der unga
rischen Legion in dem gegen das süditalienische Brigantaggio geführten Kampfe. 
In der Brigantaggio-Bewegung kaim der Widerstand der für die Bourbonén Partei 
teilnehmenden reaktionären gegenrevolutionären Aristokratie und des Klerus dem 
italienischen Königreich gegenüber zum Ausdruck, doch kam in ihr auch die 
Unzufriedenheit des unterdrückten italienischen Bauerntums wegen der mächtigen 
Latifundien, des Bodenhungers, des Elends und der Mittellosigkeit an die Ober
fläche. Als in diesen komplizierten politisch-gesellschaftlichen Kampf neben den 
italienischen Formationen auch die ungarische Legion eingesetzt wurde, entstand 
unter den Legionären berechtigte Unzufriedenheit. Die Studie gelangt zu der 
Folgerung, daß obzwar die Legionäre bedeutende militärische Erfolge verbuchen 
konnten, diese mit ihrer Lage doch unzufrieden waren. Mit Recht haben sie vor
gebracht, daß sie sich nicht der Legion angeschlossen haben, um Ordnungsdienst 
zu versehen, sondern um in einem zu erwartenden italienischen—österreichischen 
Kriege um die Befreiung und die Freiheit Ungarns zu kämpfen. Bald wurde aus 
der Unzufriedenheit der Legionäre offener Austand, die Mehrzahl derselben ver
weigerte den weiteren Dienst. Das italienische Militär hat schließlich die unga
rische Legion entwaffnet und sie aus den süditalienischen Kämpfen herausge
nommen. Zahlreiche Legionäre wurden vor ein Kriegsgericht gestellt, auf die 
Insel Sardinien verbrannt oder an anderen Orten interniert. Im Sommer 1862 
wurde die ungarische Legion in die Festung Alessandria in Norditalien gebracht 
und aufgelöst, dann wurde sie perlustriert und unter dem Kommando von Oberst 
Károly Földváry neuformiert. Diese Ereignisse bilden einen heldenhaften, doch 
zugleich tragischen Abschnitt der Geschichte der Legion. 
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KÖZLEMÉNYEK 

N. IPOLY MÁRTA 

A MOHÁCSI CSATA ÉS CSATATÉR MEGVÁLASZOLATLAN KÉRDÉSEI 

A mohácsi csata 450. évfordulója a kutatók és a közvélemény figyelmét is
mételten az ütközetre és annak körzetére irányította. A csatával kapcsolatos 
kutatások régóta folynak, az elmúlt két-három évtizedben sem lankadtak, az 
évforduló alkalmával pedig, úgy tűnik, a munkálatok még inkább felgyorsul
tak. E felgyorsult kutatómunka révén került a Magyar Néphadsereg Hadtör
ténelmi Intézete ismételten kapcsolatba azokkal a társadalmi és állami szer
vekkel, amelyek az ütközetre és a harcmezőre vonatkozó adatok gyűjtésén és 
a harcokban elpusztultak tömegsírjai feltárásán tevékenykednek. 

A Hadtörténelmi Intézet munkatársai elsősorban a csatatér körzetének meg
határozásában, az elpusztultak maradványait rejtő tömegsírok helyének és 
mennyiségének megállapításában végeztek vizsgálatokat. E feladat megoldásán 
korábban is nagyon sokan fáradoztak és tevékenységük során jelentős sike
reket értek el. Az általuk szerzett tapasztalatokat munkánk folyamán igye
keztünk messzemenően figyelembe venni. A csatatér kutatója a katonai terep
tan, a katonai térképek és légifelvételek adatainak tanulmányozásával, a csa
ta körzetének szakszempontból történő bejárásával és az e munka eredmé
nyeiből levonható következtetések kialakításával járulhat hozzá — szerény ke
retek között — a mind ez ideig vitatott kérdések megválaszolásához. Térképi 
vizsgálatok és helyszíni szemlék — terepbejárások — során értékeltük a fel
tételezett csatamező valószínűségét. Történész, térképész, geológus vizsgálta 
a fellelhető térképek alapján a felvonulás útvonalát, a táborozásra legalkal
masabb helyeket és nem utolsó sorban kerestük Brodarics Földvár megneve
zésű településének helyét. Az utóbbi meghatározása közelebb vihetne a csatatér 
helyi azonosításához. Közel 40 km2 kiterjedésű terület csaknem valamennyi je
lentősnek vélt pontjáról szemrevételeztük a terepet, pontról pontra megvizsgálva 
a lehetőségeket. Nagyon sokszor feltettük.a kérdést: mit láthatott volna Broda
rics, ha itt állt a csata idején? 

A vizsgálatokat kiterjesztettük a korábban és napjainkban készült légi
felvételek értékelésére is; ismereteink szerint ugyanis ezek hasznosítására ez 
ideig még nem került sor. 

Az eddigi kutatómunkában különösképpen a más-más időszakban végrehaj
tott katonai felméréseken alapuló térképek összehasonlító értékelése, a termé
szetföldrajzi adatok tanulmányozása, a hidrológiai leírások feldolgozása és az 
így szerzett adatoknak a közelmúltban végrehajtott katonai rendszerű légi-
felvételek eredményeivel történt egybevetése hozott megbízhatóbb eredménye
keit. Az elvégzett munkát azonban — az eredmények reális számbavételét kö
vetően — megkezdettnek és nem pedig befejezettnek tekintjük. 
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Kutató tevékenységünket, vizsgálódásunkat és a következtetések levonását 
nehezíti, hogy az általunk felkutatott és megismert irodalom tanulmányozása 
során nem sikerült elfogadható bizonyítékokat találni a további munkánkat 
befolyásoló néhány fontos kérdésre. 
Ezek közé soroljuk: A 

a) a csatamezé) pontos helyére vonatkozó eltérő adatokat; 
b) a csatában részt vett erők (török, magyar, német, horvát stb.) létszámára 

és fegyverzetére vonatkozó ellentmondásokat, amelyek a török és magyar tör
ténetírók műveiben egyaránt fellelhetők. (E kérdést illetően egyébként jelen
tős eltéréseket lehet felfedezni a magyar sereg pusztulását különböző néző
pontból szemlélő európai hatalmak politikai, diplomáciai és katonai vezetői
nek hol túlzó, hol lebecsülő megnyilatkozásaiban is); 

c) az ütközet helyét és lefolyását leíró művekben, tanulmányokban talál
ható eltéréseket; 

d) a csatát követő napok, hetek eseményeire vonatkozó hiányos és pontat
lan adatokat; 

e) a harcban elpusztultak számára, elhantolásuk módjára utaló nem elha
nyagolható ellentmondásokat és vitatható véleményeket. 

A jelzett ellentmondások, eltérő vélemények azért nehezítik a kutató mun
káját, mert szoros kapcsolatban vannak a seregek felvonulásával, elhelyezé
sével; a menekülő magyar erők lehetséges visszavonulási irányaival; a főerők 
és a szárnybiztosító csapatok összecsapásával; a csatában elpusztult török és 
magyar katonák elhantolásának lehetséges körzeteivel és módjával. 

Mindezekre azért kíséreltünk meg választ keresni a katonai tereptan segít
ségével, hogy hozzájáruljunk a régészeti feltáró-kutatómunka lehetséges kör
zeteinek meghatározásához. További célunk az is, hogy kutatásaink során ki
alakult gondolatainkat közreadjuk, vitára bocsássuk. 

A csatatér és a magyar táborok helyének, 
a csapatok feltételezett veszteséggócainak pontosítása 

A csatatér körzetének meghatározását gátolja, hogy mind ez ideig vitatott 
a Brodarics említette „Földvár" falu helyének pontos meghatározása. Vizs
gálataink során megállapítottuk, hogy Nyárád—Maj s—Udvar—Sátorhely kör
zetében (amely körzet kiterjedése K—Ny irányban 6, É—D irányban pedig 
7 km, tehát hozzávetőlegesen 40—50 km2), különböző szerzők véleménye sze
rint 12 helymegjelölés is található a településre vonatkozóan. (1. sz. vázlat.) 

A helymegjelölések közötti eltérés a 6—7 km-t is megközelíti. A szélsősége
sebb nézetektől eltekintve a Földvárra vonatkozó helymeghatározásokat két 
nagy csoportba oszthatjuk. Az egyik csoport Sátorhely általános térségében, 
a másik a Majs és Udvar közötti vonulat középpontjában feltételezi a Broda
rics szerint olyannyira fontos település központját. 

Brodarics históriájában erről a kérdésről ezt olvashatjuk: „Az a hely, ahol 
a hadsereget felállították, Mohácstól egy, a Dunától fél mérföldnyire volt. 
A mint már fentebb is mondtuk, nagy széles síkság terült itt el, a melyet sem, 
erdők, sem bozótok, sem folyóvizek, sem dom,bok nem szakítottak meg; csu
pán balra, ezen hely és a Duna között volt egy mocsaras és iszapos víz, sűrű 
náddal és sással telve, melyben később sokan lelték halálukat, velünk szem
ben hosszú félkörben elnyúló domb volt; ezen túl volt a török császár tá-
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bora. A domb lejtődének áljában egy kis falu feküdt templommal. Földvár 
ezen falu neve: itt helyezte el az ellenség ágyúit." 

A csata és ezen belül a főerők összecsapási helyének meghatározásához 
pontosabb hírforrásokat eleddig nem tudtunk találni. Megítélésünk szerint a 
csatatérre és az ütközetre vonatkozó helymeghatározás azonban végrehajtható 
az esetben is, ha nem sikerülne Brodarics által Földvárnak nevezett helység 
nyomait felkutatni. A helymeghatározáshoz kiinduló adatnak elfogadhatónak 
tartjuk Gyalókay Jenő okfejtését, nevezetesen azt, hogy Brodarics kancellár 
a távolságbecslésnél minden kétséget kizárólag nem olasz, hanem magyar 
mérföldet használt. Ez esetben Brodarics egy mérföldjének hossza 8345 méter 
volt. (Mohácsi Emlékkönyv 1526. Gyalókay Jenő honvéd tüzérezredesnek, az 
MTA tagjának tanulmányából. A mohácsi csata. 214—215. o.) 

A kancellár leírása alapján nem okoz nehézséget a csatatér É—D irányból 
történő közelítő pontosságú meghatározása, mert ha Mohács városát vesszük 
kiinduló pontként, akkor a magyar sereg feltehetően a Borza-patak jobb part
ján bontakozhatott szét. Ez az elhelyezkedés bizonyos tömörülést okozhatott 
a hadrend első és második lépcsője között. Erre maga Brodarics is utal his
tóriájában: „A második csatarend, vagyis az a csatasor, a melyet mi helytálló
nak nevezünk, s a melyben a király is volt, inkább lovasságból állott, csak két 
oldalt volt egy kevés gyalogság. E között a második és az első csatarend között 
csak egy kőhajításnyi tér volt." 

Logikusnak tűnik ugyanis, hogy a támadásra készülő sereg úgy foglalta el 
megindulási helyzetét, hogy ne kényszerüljön már a csata első mozzanatában 
természetes akadály leküzdésére. 

A kancellár adatai alapján azonban nem egyértelmű a csatarend Dunától 
váló távolságának meghatározása. 

Az 1783-ból eredő, az első katonai felmérés alapján készült térképszelvény 
(Coll. XII. Sec. 33.) ábrázolása szerint ugyanis a Duna medervonala erőtel
jesen kanyarog. A kanyarulatok K—Ny irányú kiterjedése igen jelentős. En
nek következtében a Duna medrének jobb partja egy elképzelt függőlegestől 
4—5 km-re is eltér. 

A kancellár leírásából az is ismert, hogy a csata időszakában Mohács tér
ségében jelentős árhullám lehetett a Dunán, ennek következtében az áradás 
nagy területre terjedhetett ki. A Duna és a Dráva magas vízállásának tényét 
jól jellemzi, hogy a törököknek a drávai átkelés időszakában a kiterjedt ár
területen 6 km hosszú hidat kellett építeniük. 

A Földrajzi Értesítő 1957. évi gyűjteményének 401. oldalán dr. Szabó Pál 
Zoltán: DK-Dunántúl felszínfejlődési kérdései c. előadásában erről ez olvas
ható: „Eddigi ismeretem szerint az eszéki (Mursa) hídfőtől a római út Dárda 
felé még száraz talajon épült. Ez az út ma már mocsaras talaj alatt van. Szu-
lejmán szultán idejében már 6 km hosszú, egészen Dárdáig érő hidat kellett 
verni az ingovány on át. Ezt a hidat abban a korban mint a világ technikai 
csodáját emlegették." 

A terep mai arculatából, amelyet lényegesen befolyásolt a Duna és mellék
vizeinek szabályozása, csupán következtetni lehet e térség XVI. századi víz
rajzi helyzetére. E következtetések kialakításához segítséget ad a terep rész
letes elemzése mellett a korábban már említett térképszelvény adatainak ér
tékelése is. Ennek alapján feltételezhető, hogy Brodarics K—Ny irányú távol
ságbecslése — kisebb-nagyobb eltéréssel — a Mohácsot Dályokkal összekötő 
függőleges egyenes valamely pontjából történhetett. 

Amennyiben ezt az okfejtést elfogadjuk, akkor feltételezhető, hogy a magyar 
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hadrend központja a Borza-patak jobb partján, a jelenlegi Borza-tanyától dél
re, mintegy 500 m-re lehetett. 

A Duna jobb partján levő terület gyakori eláraszthatóságát a terepszintek 
tanulmányozása mellett az is alátámasztja, hogy az eszek—mohácsi hadiút 
ebben a térségben még a XVIII. században is kitérőt tett nyugati irányban. 
Egykori vonalvezetése feltehetően csak a Duna szabályozását követően módo
sult. A mohácsi csata idején ez az útvonal a jelenlegi műúttól nyugatra 1,5— 
2 km-re haladhatott. 

A Földvár helyének megállapításával kapcsolatos kutatás továbbra is indo
kolt, véleményünk szerint azonban az előbbiekben vázolt helymeghatározás 
alapján is valószínűsíthető, hogy a magyar sereg a Borza jobb partján elte
rülő síkon bontakozott szét a harchoz. 

Több hadtörténelmi tanulmány áttekintése alapján feltételezhető, hogy a 
két sereg első, rövid ideig tartó, de igen heves és váltakozó sikerű össze
csapása a majsi terasz lábainál, Majs községtől mintegy 2—3 km-re délkeletre 
zajlott le. Ebben a körzetben mindkét seregből sokan veszthették életüket. 
Ezért ezt a körzetet alapvető veszteséggócnak lehet tekintenünk. 

Megítélésünk szerint ugyanis a csatában elpusztultakat azokban a körzetek
ben hantolhatták el, ahol a harcban életüket vesztették, illetve a foglyok 
esetében ott, ahol őket a törökök tömegesen kivégezték. Ezt a feltevést erő
síti, hogy az 1940-es kiadású l:25 000-es méretarányú térkép 5661/2. szelvé
nyén Majstól délkeletre 6—8 kis kiterjedésű, de tömegsírnak elképzelhető te
repbemélyedést lehet találni. (2. sz. vázlat.) Ezek a terepbemélyedések a csata 
idején minden bizonnyal megvoltak és az elesettek elhantolásánál feltehetően 
igénybe is vehették őket. 

A gyors lefolyású ütközet minden bizonnyal a magyar sereg balszárnyán, 
Udvar községtől DNy-ra tartott a legtovább. Erre utalnak a harc leírásával 
kapcsolatos források. Az ide szorított jelentős magyar erőknek ugyanis nem 
volt más lehetőségük, mint a végsőkig tartó elkeseredett ellenállás, vagy pedig 
a bekerítés következtében a Duna ismeretlen árterületén keresztül a remény
telen menekülés. Ezt támasztja alá Kemálpasazádé török krónikás feljegyzése 
is. „A rossz úton járóknak egy nagy csapata az éj sötétségében elvesztette az 
utat s a folyónak rohanva lovastul együtt beleveszett az ingoványba. A másik 
csapat, amely megmenekült a harc tüzétől, jobbnak tartva a vízbefúlást, a 
Duna hullámaiba vetette magát." 

Megítélésünk szerint ebben a körzetben alakulhatott ki a másik legjelen
tősebb veszteséggóc. Az előbbiekben jelzett körzetben, viszonylag kis területen, 
8—10 tömegsírnak is elképzelhető bemélyedést lehet találni. Véleményünk-
szerint ezeknek a terepmélyedéseknek a vizsgálatára is célszerű lenne a jö
vőben figyelmet fordítani. A bemélyedések többsége —1—2,5 m között válta
kozik. 

A magyar tábor, vagy táborok helyének megállapításánál csakúgy, mint a 
csatatér körzetének és az ütközet helyének pontosításánál, szintén különböző 
— noha a csatatér helyéhez viszonyítva egységesebb — nézeteket ismerünk. 

Azok közül (12 különböző személy vagy testület), akik kutatták a csatateret, 
nem mindegyik foglalkozott a magyar táborhelyek meghatározásával. Mind
össze kilenc tanulmányban tárgyalták a magyar tábor lehetséges helyét. E 
nézetek többsége szerint a magyar királyi tábor az eszek—mohácsi hadiút 
mentén, Mohácstól délre 4—5 km-re helyezkedhetett el. Egyesek ezt a távol
ságot mintegy 6 km-re becsülik. Brodarics kancellárnak a magyar királyi tá
bor helyére történő utalása alapján a 4 km-es távolságot lehet valószínűsíteni. 
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E környék ugyanis tereptani szempontból táborverésre igen kedvező adott
ságú. A tábor bal szárnyát a Kölked környéki mocsár — illetve a magas víz
szint miatt a csata idején feltehetően vízzel borított terület —. fedezte. Több 
kiemelkedő magassági pont pedig biztosította a terep jó áttekinthetőségét. 

A Borza-patak jobb partján lezajlott ütközettel egyidejűleg, illetve közel 
egyidejűleg, a magyar főerőket nyugatról megkerülő török csapatok minden 
bizonnyal lecsaptak a magyarok táboraira is. Erre utalnak a históriában leír
tak; Brodarics szerint a csatából menekülők visszavonulásuk során táborukat 
már feldúlva találták és az ittlevőket a törökök lekaszabolták: „Egytől-egyik 
mindenki a futásban keresett tehát menedéket, futott ki merre látott, job
bára azokon a helyeken át, a melyeken az imént győzelmet remélve jöttünk, 
s a tábor helyén keresztül, a melyet az ellenség annyira feldúlt és elpusztí
tott, hogy csak romjai maradto,k: szerte széjjel hevertek azok holttestei a kik 
a táborban maradtak vissza." 

Ennek következtében a magyarok táborhelyei lehettek a következő jelentő
sebb veszteséggócok. Űgy tűnik, ezt a feltételezést igazolja az a tény is, hogy 
a volt Kölkedi csárda környékén (amely Mohács városától délre 4—5 km-re 
volt és egykor a magyarok „főtábora" lehetett), szintén igen sok a Majs és 
Udvar körzetében is látható, ahhoz hasonló és tömegsírnak is elképzelhető te
repbemélyedés. A feltételezett magyar „főtábor" körzetében található terep
bemélyedések sokasága a környezethez viszonyítva igen feltűnő. A horpadások 
mélysége —1 és —5 m között váltakozik. 

Azért említettünk táborokat, mert véleményünk szerint Mohács körzetében 
két egymástól elkülönülő tábor helyét lehet feltételezni: Tomori saját seregét 
ugyanis, amelyet a Dráva—Karasica vonalától vont hátra Mohács irányába, 
nem helyezte el a király táborába, hanem — mint azt Brodarics is említi — 
kis térség maradt a két tábor között: 

„Először is Tomori a saját táborába ment, a melyről már mondottuk, hogy 
a közelben volt; itt nagynehezen rávette katonáit, hogy egy kissé hátrább vo
nuljanak, s beleegyezzenek a királyi sereghez való csatlakozásba. így azután 
másnap táborunk egyesült az ő táborukkal, körülbelül félmérföldnyire Mo
hácstól, de úgy, hogy a mi katonáink nem vegyültek össze velük, mert a két 
tábor között egy kis térség maradt." 

A „kis térség" meghatározás nem nyújthat megbízható adatot a két tábor 
közötti valós távolságra, de a táborok területi kiterjedésére sem. Különösen 
akkor nem, ha figyelembe vesszük, hogy Brodarics távolságmeghatározásainál 
bizonyos kicsinyítéssel gyakran találkozhatunk. így például: „Ezen területen 
nem mesze Mohácstól volt egy inkább mocsaras víznek, mint mocsárnak vagy 
folyónak nevezhető patak, melyet az ottaniak Krassónak hínak." Ezen „nem 
messze" távolság a valóságban 20—25 km. 

Megítélésünk szerint a Papp László által végzett ásatások eredményei Sátor
hely környékén és a közelmúltban feltárt leletek a mohácsi történelmi em
lékhely területén nem a magyarok ,,főtáborával", hanem feltételezhetően a 
másik táborral, nevezetesen Tomori csapatainak táborával hozhatók összefüg
gésbe. Ez a tábor 2—3 km-re lehetett a királyi csapatok táborhelyétől, a XVI. 
században még itt húzódó Eszék—mohácsi hadiút közvetlen közelében. Ez a 
tábor minden bizonnyal lényegesen kisebb lehetett, mint a királyi seregek tá
bora. Ennek következtében az ütközet idejére itt visszahagyott erők (őrség, ki
szolgáló személyzet stb.) mennyisége is elmaradt a királyi táborban hátra
hagyottak létszámához viszonyítva. Talán ennek a kisebb hátrahagyott lét
számnak is tulajdonítható, hogy a Papp László által végzett ásatások során 
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aránylag kevés tömegsír és viszonylag kevés tetem maradványa került elő. 
Feltételezhető, hogy ez a körzet — Tomori csapatainak táborhelye — le

hetett a magyar seregek negyedik legjelentősebb veszteséggóoa. Tereptani 
szempontból nem hanyagolható el, hogy az említett 1940-es kiadású, igen rész
letes térképen a mohácsi történelmi emlékhely körzetében, ahol az ez idáig 
megtalált sírokat is feltárták, szintén terepbemélyedések vannak jelezve —1 
és —2 m-es mélységig. 

A tereptani adatok egybevetése a valóságban megtalált tömegsírokkal arra 
utal, hogy a részletes (1:10 000 és 1:5000-es méretarányú) katonai térképeket 
a jövőben célszerű lenne jobban igénybe venni a régészeti feltáró munka kör
zeteinek kijelölése érdekében. 

A csatatér körzetének lehetséges vízrajzi helyzete 
a XVI. században, amely befolyást gyakorolhatott 

az ütközetre és csapatok veszteségeire 

Reménytelen vállalkozásnak tűnik a mohácsi Duna-szakasz és Mohács vi
dékének vízrajzi helyzetét rekonstruálni a jelenlegi vízrajzi viszonyok és a 
múltra vonatkozó eléggé hiányos hidrológiai adatok egybevetéséből. A topo
gráfiai és a hidrológiai adatok összehasonlítása, értékelése, önálló kutatómun
kát igényelne és ez megítélésünk szerint olyan interdiszciplináris kutatótevé
kenységgé bontakozhatna ki, ami eredménnyel kecsegtet és amelyre célszerű 
lenne a jövőben nagyobb figyelmet fordítani. Kutatómunkánk során a lehet
séges morfológiai, topográfiai és hidrológiai értékeléseknek csupán egy je
lentéktelen hányadát végeztük el, mégis úgy tűnik, ezek a kezdeti eredmények 
is elősegíthetik a célul tűzött kérdések megválaszolását. 

A Duna a XVI. században Mohács térségében két főágával, számtalan mel
lékágával és „fok"-jával, áttekinthetetlen árterületével áradás esetén 12—16 
km szélességben boríthatta vízzel Mohács és Dehutova, valamint az Udvar— 
Kalló között elterülő térséget. A folyó esése a szabályozás előtt 4—5 cm/km 
lehetett. A lassú vízfolyás eredményeképpen hordaléka aprószemcsés homok és 
lebegő iszap volt. A két főág telítettsége és folyási iránya gyakran változott, 
ennek következtében a folyó két medréből a csata időszakában meglevő fő
medret neim lehet egyértelműen meghatározni. 

A Duna és mellékvizeinek szabályozás előtti állapotát jól lehet érzékelni ,,A 
magyar vízszabályozás története" című kiadvány VIII—A. térképének áttekin
tése során. A nyári áradások levonulása ebben a körzetben, különösen magas 
vízállás esetén, igen lassú lehetett. A magas vízállásnál a mederből kilépő víz
tömeg a körzetet nagy kiterjedésben akadálytalanul eláraszthatta, ez az egyéb
ként is mélyen fekvő zsombékos, ingoványos területet hosszú ideig járhatat
lanná tette. 

Az itt elárasztott területről a víz igen lassan vonulhatott le, mert a Duna— 
Dráva háromszögben találhatók a terep legmélyebben fekvő pontjai. (Ebből 
a körzetből a belvíznek vagy a kiáradt víznek a levezetése gravitációs úton 
még most — a folyó szabályozás után — is gondot okoz.) 

A jelenlegi meder- és folyási viszonyokból nehéz hitelesíthetően következ
tetni arra, hogy a Duna Mohács körzetében milyen vízszint esetében léphetett 
ki „középkori" medréből. Nem ismert ugyanis az, hogy a „magas vízszint", 
azaz a folyónak a mederből történő „kilépése" az Adriai-tengerhez viszonyít
va milyen. szintmagasságban következhetett be. 
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Az adatok hiánya ellenére a Dunát övező terep jellemző szintmagasságából, 
az esési irányokból és a XVIII. század végéről származó — még a folyamsza
bályozás előtti állapotot tükröző — adatok értékeléséből arra a következtetés
re jutottunk, hogy a XVI. században a Duna közepes áradás esetén az Adriai
tenger feletti 85 m-es, nagyobb áradás esetén a 86 m szintmagasságú körze
teket áraszthatta el. Erre vonatkozóan részletes terepértékeléseket is végez
tünk. Ennek alapján többek között azt állapítottuk meg, hogy a mohácsi üt
közet idején a kiáradt víz a Duna jobb partján kis kivétellel a jelenlegi Mo
hács^—Udvar műút vonalát is elérhette. Ezt a feltevést támasztja alá Dzselál-
záde török történetíró feljegyzése: .Mikor felmentek egy magas dombra (már
mint a törökök), meglátszott Mihács mezeje, a Tuna vize mint egy tenger te
rült el s partján, a föld színét szélesen elborítva egy szerencsétlen hadsereg 
állott csatarendben." (Ortvay Tivadar értekezése. A mohácsi csata elvesztésé
nek okai és következményei. Az MTA 1910. évi kiadványa, 74. oldal, 262. sz. 
jegyzet.) 

Mindezt azért is tartottuk szükségesnek számba venni, mert a Duna árteré
nek telítettsége — más tényezők mellett — hatást gyakorolt a csatatér többi 
vízfolyására, így az ütközet körzetében levő Borza-patak és a menekülők út
ját akadályozó Lánycsók- és Csele-patakok korabeli állapotára is: 

a) A feltételezett harcmezőt K—Ny irányban átszelő Borza-patak a közép
korban Nyárád községtől szélesedhetett ki és Udvar községet É-ra megkerül
ve a Duna árterületén levő zsombékos mocsárban veszett el. Árterületének ki
terjedése Nyárád és a mocsárba torkollás között elérhette a 200—300 m-t is. 
A patak árterületének talaja vizenyős. A kiáradt Duna vissza duzzasztó hatása 
legalább a jelenlegi Borza-tanyáig éreztethette hatását. Ez minden bizonnyal 
gátolta a patak tekintélyes vízhozamának elvezetését. Mindez együttesen azt 
jelenti, hogy a Borza-patak a csata napján jelentős természetes akadály le
hetett, így érthető, hogy a magyar sereg a patakot még az ütközet előtt átlépte 
és annak jobb partján vette fel a hadrendet. Amennyire kedvező megindulási 
állást biztosított ez a felállás a magyarok számára az ütközet kezdetén, any-
nyira kedvezőtlenné válhatott az ütközetet követő visszavonuláskor. A magyar 
nehézlovasság számára ennek a vízfolyásnak a leküzdése igen nehéz lehetett, 
egyes irányokban pedig meg is gátolhatta a lovasosapatok szervezett vissza
vonulását. Ennek következtében az ütközetben vereséget szenvedett magyar 
sereg szervezett hátra vonulását, a meneküléssel járó fejvesztettség mellett, a 
Borza-patak is jelentősen hátráltatta. 

b) A Lánycsók-patak a XVI. században nem Mohácstól északra ömlött a Du
nába, hanem Ny—K irányú folyását Mohács előtt megváltoztatva D-re for
dult és a Kölkedtől É—ÉNy-ra levő vizenyős, mocsaras területbe torkollott. Is
mereteink szerint a patak felső és középső szakaszán a középkorban sok ma
lom volt. Ezek a malmok a patak vizét felfogták, duzzasztották, ennek követ
keztében a patak vízzel borított ártere jelentős kiterjedésű lehetett. 

A patak szabályozását 1780-ig nem kezdték meg. A Lánycsók-patak, ha
sonlóan a Borza-patakhoz, szintén akadályozhatta a harcmezőről, de főképp 
a két magyar táborból a megmaradt erők visszavonulását. Ennek a vízfolyás
nak a leküzdése feltételezhetően a sötétedés időszakában következhetett be, 
ami a még megmaradt erők felbomlását csak fokozhatta. 

c) A Csele-patak esése jelentős, vize gyors folyású. A Duna visszaduzzasztó 
hatása főképp a patak torkolati részén jelentkezhetett és emiatt a Mohácstól 
északra levő alacsonyan fekvő körzeteket a csata napján minden bizonnyal 
víz boríthatta. 
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A visszavonuló erők, amelyeknek sikerülhetett kitérni a. törökök üldöző csa
patai elől és sikeresen átkeltek a Borza- és a Lánycsók-patakokon, a Csele
patak vonalát feltételezhetően sötétedést követően, sőt valószínű, hogy csak 
éjszaka érhették el, A helyi isimeretekkel nem rendelkezők, köztük II. Lajos 
király és kísérete, számára emiatt ennek az akadálynak leküzdése igen bo
nyolult feladat lehetett. A környék rekonstruálható vízrajzi helyzete azt a hi
potézist látszik igazolni, hogy II. Lajos és kíséretének tekjintélyes része a Cse
le-patak leküzdése közben veszthette életét. 

A seregek veszteségeire, a tömegsírok helyére 
és mennyiségére vonatkozó következtetések 

a) Milyen lehetett a magyarok vesztesége ebben a csatában? 
A köztudatban évszázadok alatt gyökeret vert, hogy Mohácsnál 20—24 000 

magyar esett el, vagyis az egész hadsereg elpusztult. Ez a nézet talán Perényi 
Ferenc váradi püspök — az ütközet helyének és időpontjának eldöntését kö
vető — „jövendölése" alapján terjedt el. „Ő, mintegy előre látva a jövendőt, 
az összes jelenlevőknek nagy csodálkozására azt mondotta, hogy azt a napot, 
amelyen meg fognak ütközni a Tomori Pál barát vezénylete alatt, a Krisztus 
vallásáért megölt 20 000 magyar vértanúnak kell szentelni" — olvassuk Bro-
daricsnál. 

Kutatásaink során az a vélemény alakult ki, hogy a magyar sereg veszte
sége nem lehetett ilyen nagy. A korabeli szemtanú és történetíró, Brodarics 
kancellár erre vonatkozó adatait összesítve azt állapíthatjuk meg, hogy a lo
vasságból 4000 ember, vagyis az erők egyharmada, a gyalogságból pedig közel 
10 000 harcos veszett el; ez a csatában részt vett magyar gyalogos csapatok
nak közelítően öthatoda. A tüzérek mind odavesztek, a 80 ágyúval együtt. 
A csatában részt vett, 25 000 főre becsülhető magyar seregből tehát feltehe
tően 10 000 magyar maradhatott életben. 

A magyar hadsereg csatában részt vett erőinek létszámára vonatkozóan el
térő adatokat találunk. Brodarics kancellár, aki állandóan a király körül tar
tózkodott, ennek következtében mindenről tájékozódhatott, Toimiczki Péter 
lengyel kancellárhoz intézett levelében alig 20 000 főre becsüli a király sere
gét. A következő évben megjelent, ugyancsak általa írt Históriában viszont 
már 24—25 000 főre tartja a királyi csapatok létszámát. Tomori, a csapatok 
parancsnoka, a magyar sereget — saját különítményével együtt, amely ebben 
az időben még a Dráva jobb partján tartózkodott —. 20 000 főre becsüli. 

Ismert az is, hogy a csatát megelőző napokban a magyar hadsereg létszáma 
gyarapodott és valószínűleg elérte a 24—25 000 főt. A legelfogadhatóbbnak tű
nő adatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy további munkánk 
során abból indulunk ki> miszerint a magyar csapatok vesztesége mintegy 
15 000 fő lehetett. 

b) Milyen lehetett a török erők vesztesége? 
A magyar seregek vesztesége — ha bizonyos pontatlansággal is —, közelít-

hetően felbecsülhető. A török csapatok veszteségeire vonatkozó adatok viszont 
meglepően hiányosak és különbözőek. Ismereteink szerint ugyanis a történe
lemkutatók ez ideig hozzávetőlegesen sem tudták megmondani, mennyi is le
hetett a törökök vesztesége. Ennek a pontatlanságnak az oka nyilván abban 
az ellentmondásban is keresendő, amely a török csapatok összlétszámával kap
csolatos, E tekintetben nagyon szélsőséges adatok állnak a rendelkezésünkre. 
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Kápolnai Pauer 30—40 000-re becsüli a török csapatok erejét. („Mohácsi 
hadjárat." Hadtörténelmi Közlemények 1889., 193. o.) 

Rónai-Horváth 75—100 000 embert nevez meg. (Magyar Hadikrónika I. 357. o.) 
Szurmay 150 000 főnyi rendes katonaságot feltételez. (Magyar Hadtörténelmi 

Emlékek. 107. o.) 
A század eleji történetírók a török hadakat, a hozzájuk csatlakozó balkáni 

népekkel együtt, 200 000 főre becsülik. Ezek a történetírók úgy vélik, hogy 
a seregből igazi fegyverforgató csupán mintegy 30 000—150 000 harcos lehe
tett. Ez utóbbi is meglehetősen nagy pontatlanságra valló adat. 

Az összecsapással kapcsolatos leírásokban a törökök veszteségeire utaló 
mértékegységek, amelyek szerint „sok", vagy „nagyon sok" török is elpusz
tult a csatában, olyan mennyiségi mutató, mely a magyar csapatok valós 
vagy utólag remélt hősiességével, elszántságával kapcsolatos, azt jellemezheti, 
de számvetésekhez nem használható. 

Az előbbiekben felsorolt és ezekhez hasonló számadatok sajnos nem elegen
dőek ahhoz, hogy a csatatéren maradt temetetlen halottak számát, akárcsak 
megközelítően is, felelősséggel becsülni lehessen. 

Intézetünk munkatársai közül többen, elsősorban azok, akik a középkori 
harctevékenységgel és harcmóddal foglalkoznak, úgy ítélik meg, hogy a mo
hácsi ütközetben a török sereg harcosainak vesztesége azonos, vagy közel azo
nos lehetett, mint a magyar csapatoké. (A főütközetet követően, amikor a ma
gyarok hadrendje már felbomlott és a törökök túlereje az egész térségben ér
vényesült, feltehető, hogy a törökök veszteségei már csökkentek és az arányok 
ebben az időszakban minden bizonnyal mások voltak.) 

Ha ezt a feltevést további munkánk érdekében elfogadjuk, akkor arra a kö
vetkeztetésre juthatunk, hogy a két szemben álló erő összes vesztesége mint
egy 30 000 harcos lehetett. Tény, hogy a csatákban a győztes fél, ez esetben 
a török sereg, szintén komoly veszteséget szenved. Ebből adódik, hogy a török 
sereg elpusztult katonáinak hamvai is a mohácsi mezőn — a csatatér köze
lében — nyugszanak. A törökök a csata végeztével saját halottaikat minden 
bizonnyal összegyűjtötték. A törökök vallási fanatizmusa és katonáik harci 
szellemének további erősítése, szerintünk, nem tehette lehetővé, hogy az 
Allah nevével harcba indult és elesett „igazhitű" harcosok egy sírba kerülje
nek a „hitetlenek" tömegeivel. Ebből következik, hogy a mohácsi csatamezőn 
külön magyar és török tetemeket őrző tömegsírok lehetnek. 

Az eddigi kutatások, illetve ásatások csak a magyar tetemeket őrző tömeg
sírok töredék részét tárták fel. Az elesettek lehetséges számát tekintve több 
tízezer magyar és török harcos nyugvóhelye mind ez ideig ismeretlen. 

A magyar seregek veszteséggócaira vonatkozó nézetünket a korábbiakban 
kifejtettük. A török tömegsírok lehetséges helyére vonatkozóan korábbi ku
tatási eredményeket nem ismerünk. A terep értékelése során azonban a Maj s 
és Udvar közötti fennsíkon, a török csapatok feltételezett arcvonala és tábor
helyei vonalán, szinte egy vonalban — temetkezőhelyekre utaló — terepbe
mélyedések sokaságát lehet észlelni. Ezeknek a mélysége hasonló az Udvar 
környéki bemélyedésekéhez, tehát elérik a —1—5 métert is. 

Véleményünk szerint a jövőt illetően kívánatos mind a magyar, mind a tö
rök sereg veszteségeinek meghatározására, pontosítására nagyobb figyelmet 
fordítani. A csatában részt vett két hadsereg halottainak együttes mennyi
sége ugyanis az az alapadat, amely meghatározója az e térségben bekövetkezett 
teljes veszteségnek és ennek ismeretében lehet csak pontosabb következtetést 
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levonni a temetkezőhelyek (tömegsírok) számára, avagy alapterületi kiterje
désére. 

c) A teljes veszteség vizsgálatának egyéb összetevői. 
A csatamezőn és környékén maradt halottak számának megállapításánál is

mereteink szerint sem a török, sem a magyar, sem pedig más országokhoz 
tartozó krónikások, vagy történelemkutatók nem tesznek említést azoknak a 
halottaknak a mennyiségérőL akik nem tartoztak egyik fél csapataihoz sem. 

Megítélésünk szerint a csata körzetében eltemetendő halottak számának kö
zelítő pontosságú megállapításánál a katonai veszteségek mellett figyelembe 
kell venni azt is, hogy Mohács térségében a XVI. század elejére feltűnően sűrű 
településrendszer alakult ki. Ennek a mintegy 60 km2-re terjedő területnek 
kedvezőek az adottságai a mezőgazdasági termelésre. A térség talaja a Duna 
Öntéstereként létrejött, homokos, löszös anyagból felépített, öntéstalajok
kal fedett képződmény. Éghajlata kedvező, a inediterrán hatás jól érvényesül. 
A Duna és a Dráva közelsége szintén kedvező hatást gyakorolhatott az átla
gosnál lényegesen nagyobb településhálózat kialakulására. 

A XVI. század elején a csatamezőn és annak közvetlen környékén 10—15 
kisebb-nagyobb települést lehet elkülöníteni. Ezek közé tartozott Nyárád, 
Majs, Mohács, Kölked, Dályok, Lajmér, Kerekegyháza, Lak, Földvár, Bágya, 
Merse, Bácsfalva, Gátmonostor stb. 

Az itt élt lakosság létszámának pontosabb megállapítása további kutatást 
igényel. Ezt indokolja az is, hogy a csatamező körzetét — a török csapatok 
gyors előnyomulása és a magyar felderítés kudarca következtében — az itt 
élő lakosság többsége a csata kezdetéig feltételezhetően már nem. tudta el
hagyni. Az itt lakó férfiakat a magyar sereg vezetői, ha másra nem is, de se
géderőként, így például sánomunkára, minden bizonnyal igénybe vették. 

A csatatér körzetében levő falvakban élő és az ütközet idején itt tartózkodó 
lakosság létszáma a csata napjáig csak növekedhetett a török seregek elől me
nekülő bánsági, szerémségi lakosok feltételezhetően nem elhanyagolható szá
mával. 

A veszteségnek ezt a másik összetevőjét, a katonai erők veszteségei mellett, 
szükséges figyelembe venni, mert a törököknek a lakosság körében a csatát 
követő időszakban végrehajtott kegyetlen pusztításáról több megbízható hazai 
és külföldi forrás említést tesz. így például Burgio pápai követ jelentése: 

„Az ütközetre következő éjszaka, s a következő nap az ellenség elárasztotta 
a csatatér egész környékét, amit találtak, elpusztítottak, felégettek, nem kí
méltek semmi halandó lényt, sem nemet, sem kort, sem vallást, hanem rútul, 
kegyetlenkedtek a szegény néppel." 

Brodarics így ír: „A győzelem után a török Mohácsra ment, ahol azelőtt 
a magyar király tábora volt, elpusztította a falut és kardélre hányta a lakos
ságot. Azután Pécsre mentek, ahol ugyanezt tették." 

Az 1526 novemberében megjelent Newe Zeyttung leírja, hogy a törökök a 
magyarokat, kivéve a hétéven aluli gyermekeket, mind levágták. 

A csatát követő időszak eseményeiről, így a lakosság veszteségeiről, az utó-
védcsatározások következtében elesettekről, meglehetősen pontatlan adatok ma
radtak meg. Ennek egyik oka, hogy az augusztus 29-én megvívott ütközetet 
követően a szétvert magyar erők és a kíséretükben levő krónikások rendkívül 
gyorsan visszavonultak. Ezt követően a török csapatok e térséget lényegében 
ellenállás nélkül, néhány nap alatt birtokba vehették. A török történetírók 
és krónikások, ha másért nem is, de további diplomáciai tevékenységük érde-
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kében ugyanakíkor nem nagyon hangoztatják a lakosság körében végrehajtott 
barbár pusztításra utaló adatokat. 

Véleményünk szerint a mohácsi ütközetben összecsapott katonai erők mel
lett az e térségben élő polgári lakosságot is súlyos veszteségek érhették. Min
den bizonnyal jelentős számú köznemes, szabad paraszt és jobbágycsalád te
metője is a mohácsi síkság. A tömegsírok mennyiségére és helyére vonatkozó 
vizsgálódásoknál ezt a sajnálatos tényt is figyelembe kell venni. 

A mohácsi csatában elpusztultak elhantolásávál kapcsolatos 
korábbi nézetek tanulmányozása 

Függetlenül attól, hogy a további kutató és feltáró munka eredményekép
pen a jelenlegihez viszonyítva Äfogadhatóbb és pontosabb adatokat kapha
tunk a veszteségekre vonatkozóan, az valószínű, hogy 1526. augusztusának 
utolsó napjaiban több tízezerre tehető élettelen emberi test és sok száz elpusz
tult harci mén teteme borította a csatamezőt és annak közvetlen környékét. 
Ezek között ott volt a magyar sereg színe-java, a török hadsereg ütőerejének 
— az anatóliai és ruméliai hadtestnek — egy kisebb hányada, a török szárny
biztosító erők feltételezhetően jelentéktelen része, a magyar táborokat védő 
és kiszolgáló csapatok döntő többsége. Ebben a körzetben minden bizonnyal 
elpusztult az előzőekben vázolt feltevés szerint az itt élő és ideszorult, elme
nekülni nem tudó polgári lakosság tekintélyes része is. 

Amikor arra a kérdésre keresünk választ, hogy ki temetett Mohácson, eléggé 
bonyolult kérdéssel kerülünk szembe. 

Bármennyire is illúzióromboló, de úgy tűnik, hogy a korábban elterjedt né
zetet, mely szerint a Kanizsai Dorottya vezette jobbágycsapat adta meg a 
végtisztességet a csatában elesetteknek, nem tekinthetjük megingathatatlan
nak. Annál is inkább kételyek támadnak a temetkezéssel kapcsolatos korábbi 
nézeteket illetően, mert- a Kanizsai Dorottyára vonatkozó egyes hírforrások 
szerint csak október tájékán hajtották végre a csatában elesettek tömeges el-
hantolását. Ismert, hogy II. Lajos már korábban eltemetett holttestének fel
kutatását is csak október közepén kezdték meg, a megözvegyült Mária ki
rályné utasítására. Mindez azonban nem jelenti, nem jelentheti és nem bizo
nyítja azt, hogy a csatában elesettek temetésére csak októberben került vol
na sor. 

Az az adat, hogy II. Lajos tetemét csak október közepén kezdték felkutatni, 
arra enged következtetni, hogy amíg a török csapatok 1526. október tájékán 
el nem hagyták az országot, Mohács térségébe senki nem merészkedett. Kicsi 
tehát a valószínűsége annak is, hogy egy csatatérre, ahol a lezajlott ütközet 
után még hosszú ideig az elvadult ösztönök dominálnak, egy nemesasszony 
visszamerészkedjen néhány száz fegyvertelen jobbágya kíséretében. 

Lehetséges, hogy Kanizsai Dorottya, más nemesasszonyokhoz hasonlóan, 
nagy bátorságról téve tanúbizonyságot, néhány fős kíséretével elmerészkedett 
e környékre, célja azonban inkább az lehetett, hogy megkeresse közvetlen 
hozzátartozóit, így mostohafiát, Perényi Ferenc váradi püspököt és testvér
bátyját, Kanizsai Lászlót, egyetlen közvetlen rokonát, aki feltehetően szintén 
a mohácsi csatában pusztult el. Elképzelhető, hogy eközben a csata temetet
len halottai egy részének szintén megadták a végtisztességet. 

Számvetéseket végeztünk arra vonatkozóan, hogy a csatamezőt borító ha
lottak elhantolásához a XVI. század eleji munkaeszközök típusát, ezek korlá-
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tozott mennyiségét és teljesítőképességét figyelembe véve, milyen munkát kel
lett végezniük azoknak, akik a csata halottainak eltemetése t végrehajtották és 
hogy ezt közelítően mennyi idő alatt lehetett befejezni. Számvetéseink azt 
igazolják, hogy a feladat végrehajtásához lényegesen nagyobb erőre lehetett 
szükség, mint Kanizsai Dorottya 300—400, más adatok szerint 500 főből álló 
j obbágycsapata. 

Nem valószínű az sem, hogy a csatamezőn vereséget szenvedett magyar had 
életben maradt erői a csatát követő éjszaka visszamerészkedtek volna a csata-
mezőre halottaik eltemetése, sebesültjeik mentése érdekében. A vegyes össze
tételű, több nemzetiségű, a harc időszakára még nem összekovácsolódott had
sereg erkölcsi és katonai állapotára utaló ismereteink ennek a lehetőségnek 
ellentmondanak. Azt viszont különböző forrásokból tudjuk, hogy a szultán pa
rancsára, miután kíséretével bejárta a csatateret, szeptember 2-án a pasa, a 
ketkhuda és a defterdár elmentek összeszedni a hullákat. „20 000 gyalog és 
4000 pánczélos magyart temettek el." (Ortvay Tivadar értekezése: A mohácsi 
csata elvesztésének okai és következményei. Az MTA 1910. évi kiadványa, 
15. sz. jegyzet.) 

Az időjárásra vonatkozó adatok szerint 1526. augusztus végén és szeptember 
elején esőzésekkel tarkított, meleg nyárutó volt. Ilyen időjárási körülmények 
között, de egyébként is, szinte elképzelhetetlen, hogy október elejéig vártak 
volna a törökök a csatateret borító tetemek elhantolásával. 

Kétséggel kell fogadnunk a csatában részt vett Kemálpasazáde török króni
kás leírását, mely szerint: „a tovább vonuló török seregek kicsinyeknek és 
nagynak hulláit farkasok és ragadozó madarak étkéül hagyták, meghívták őket 
a borzalmas lakomára". E leírás szerint nem hantolták el az elesetteket. Ez 
azonban nehezen hihető megállapítás, legkiváltképp a törökökhöz tartozó ha
lottak esetében. 

Minden logikának ellentmond ugyanis az, hogy a Buda irányába tovább 
vonuló török sereg, amelynek jelentős mélységű hadtápja lehetett, maga mö
gött hagyott volna egy olyan járványveszélyes gócot, mint a mohácsi csatatér. 

Több csatát és a csatákat követő időszak eseményeit tanulmányozva úgy 
tűnik, Mohács esetében is nagy a valószínűsége annak, hogy a tömeges „te
metést" a „győző" sereg szervezte meg. Vizsgálódásunk során olyan hipoté
zist is felállítottunk, hogy a török sereg parancsnoksága a halott török har
cosok összegyűjtésére és eltemetésére a csatát követően azonnal intézkedett. 
A járványveszély elkerülése érdekében feltételezhetően gondoskodtak a „hitet
lenekhez tartozó" holttestek elhantolásáról is. E feladatra felhasználhatták a 
fogságba ejtett magyar harcosokat, a lakosság életben maradt tagjait és őket 
feltételezhetően feladatuk teljesítése után gyilkoltatta le a szultán. Ennek 
valószínűségét támasztja alá Peosevi török krónikás leírása, mely szerint 
„A foglyok száma túlhaladta a négyezret,.. . a kiválasztott négy rémhírnökön 
kívül mindnyájan lefejeztettek". A temetés mielőbbi végrehajtására a ma
gyarokon (katonák és lakosság) kívül felhasználhatták a török hadrenddel 
párhuzamosan vonuló, segédcsapatokat is. 

A tömeges temetés mielőbbi végrehajtását a nyár végi időjárás mellett in
dokolhatja az a közismert tény is, hogy II. Szulejmán hadseregének hadtápja 
a Száva—Dráva és a Karasica között elterülő mocsaras területen történő át
kelés nehézségei miatt jelentősen lemaradt a főerőktől és a menetoszlopok 
hossza igen megnyúlt. A lemaradt hadtáp Buda irányába történő előrevonása 
ugyanakkor elsősorban a mohácsi csatatér körzetén át, vagy annak közvetlen 
közelében volt elképzelhető. 
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A több tízezerre tehető áldozat elhantolása, a munka megszervezése, elő
készítése nem volt egyszerű feladat, mint ahogy nem volt egyszerű feladat 
más csaták esetében sem. Erre a tényre a további kutatások során célszerű 
nagyobb figyelmet fordítani. 

A felsorolt észrevételek alapján olyan következtetésre jutottunk, hogy a mo
hácsi csatát követő időszakot elfogadhatóbban kell vizsgálni a tömeges te
metés megszervezése és lehetséges végrehajtása tekintetében is. Pontosítani 
kell, hogy a harcban elesettek tetemeinek elhantolásában mi lehetett a török 
sereg szerepe, milyen feladatra vállalkozhatott a csata befejezését követően 
Kanizsai Dorottya és néhány száz főből álló jobbágy csapata. A hadrend elem
zését és a csata megvívását értékelve — szakértők bevonásával — számításo
kat kellene végezni, hogy a támadást kierőszakoló magyar sereg balszárnyán, 
az ingoványos területen, mennyi magyar harcos pusztulhatott el, és ezután az 
„öntemetés" után végül is hozzávetőlegesen hány harcost és hány polgári la
kost kellett e térségben eltemetni. Bizonyítást igényel, hogy a járvány meg
akadályozása szempontjából milyen mély gödrök kiásására volt szükség a sok 
ezerre tehető tetem elhantolásához. (A napjainkig feltárt tömegsírok eseté
ben ez a mélység —1—1,2 méter, a halottakat lefedő földkéreg átlag 0,6 méter.) 

Bármennyire is ridegnek tűnik, de mégis számvetéseket kellett végeznünk, 
hogy a halottak temetése milyen szerszámokat, mennyi földmunkát és munka
erőt igényelhetett. Az általunk végzett előzetes számítások szerint mintegy 
12 000—14 000 m3 föld megmunkálására lehetett szükség ahhoz, hogy a harc
ban elesetteket el lehessen földelni. 

Becsléseink szerint, figyelembe véve a XVI. század elején honos szerszá
mokat, ezt a földmunkát 1000 ember, nem kevesebb mint 9—10 nap alatt hajt
hatta végre, nem számolva azt a munkaerőt, ami a holttestek összegyűjtésé
hez és szállításához kellett. Ezek létszáma a földmunkát végzők mintegy 
30%-ára tehető. (Az általunk végzett számítási adatokat a tanulmány mellék
letében tüntettük fel.) 

Vizsgálódásaink eredményeképpen arra a következtetésre jutottunk, hogy 
amennyiben indokolt a mohácsi csatatér régészeti jellegű feltárása, a tömeg
sírok, a középkorban viruló, de azóta nyomaveszett települések helyének meg
állapítása, akkor 

a) célszerű lenne kijelölni a kutatás irányításáért felelős szervet, körvona
lazni kellene e szerv tennivalóit és biztosítani a kutatás anyagi, technikai és 
munkaerőfeltételeit ; 

b) szükséges lenne mielőbb egy specialistákból álló kutatócsoport létrehozá
sa, a korábbi kutatási eredmények összesítése, majd ezt követően egy rész
letes kutatási terv elkészítése, amely többek között tartalmazná a munkában 
résztvevők pontos feladatait; 

c) kívánatos lenne az elkövetkezendő kutatómunkában — a korábbi évek
hez viszonyítva — szélesebb körben támaszkodni a katonai tereptan, a légi
fotózás lehetőségeire, a meglevő katonai és más szaktérképek adatainak rész
letesebb értékelésére; végül pedig 

d) a csatamező körzetének leírása során jó lenne alkalmazni azokat a tech
nikai eszközöket, amelyek lehetővé teszik a feltételezett veszteséggócokban a 
felszín alatti rétegek vizsgálatát. 

A feladatok pontos megfogalmazása a csata 450. évfordulója kapcsán csu
pán elkezdődhetne. Egy tevékeny, jól irányított, több tudományág képviselői
ből álló kutatócsoport munkája eredményeket hozhatna. Szervezett kutató
tevékenység esetén valószínűnek látszik, hogy ha nem is egy kerek évfor-
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dulón, hanem, szürke hétköznapokon át, közelebb kerü lnénk azokhoz a vi ta
tot t kérdésekhez, amelyeket emlékünnepségek kapásán ez ideig nem lehetett 
tudományos felelősséggel megválaszolni. 

MELLÉKLET 

Számvetések a mohácsi csata halottainak eltemetésével kapcsolatban 

a) a tömegsírok mérete: 
I. számú sír (1960-as feltárás) 

8.5 m hosszú alapterülete 22,1 m2 

2.6 m széles térfogata 33,1 m3 

1,5 m mély a sírban talált tetemek száma 93 

II. számú sír (1960-as feltárás) 
14,5 m hosszú alapterülete 36,2 m2 

2,5 m széles térfogata 39,8 m3 

1—1,1 m mély a sírban talált tetemek száma 100 
(Az 1975—76-os feltárások adatai hivatalosan még nincsenek publikálva. Becs
léseink alapján a méreteket illetően az l-es és Il-es számú sírhoz hasonló érté
keket kapunk.) 

M •• . x », 
b) Egy halottra jutó földtömeg térfogata: 

— az l-es számú sír esetében 0,33 m3 

•*- a Il-es számú sír esetében 0,40 m3 

c) A csatában elesettek száma (minimális érték) 
15 000 magyar katona 
15 000 török katona 
5 000 helybeli és menekült lakos (becsült érték) 

35 000 halott összesen 
(A harcban elpusztult lovak számát 1000—1500-ra becsüljük. Elföldelésükről gon-

goskodni kellett, de számításainknál az e feladat végrehajtásához szükséges mun
kaerőt figyelmen kívül hagytuk. Teljesen önkényesen — a magyar sereg bal 
szárnyának létszámhelyzetét értékelve — úgy számolunk, hogy a magyar sereg
ből, mintegy 5000 fő a mocsarakba fulladhatott. [Ezt maximális értéknek tart
juk.] Ennék következtében Mohács térségében minimálisan 30 000 emberi tetem 
elföldeléséről kellett gondoskodni.) 

d) A 30 000 tetem elföldelésével kapcsolatos számvetések 

A kitermelendő föld mennyisége: 
30 000 X 0,33 = 9 900 m3 földtömeg 
30 000 X 0,4 = 12 000 m3 földtömeg. 

E feladat végrehajtásához abban az esetben, ha 1 fő 1 nap alatt 1,5 m3 földet ter
mel ki, 6600, illetve 8000 munkanapra lenne szükség. (Egy fő 1 napi teljesítményét, 
azaz 1,5 m3 föld kitermelését, becsült adatnak lehet felfogni.) A teljesítmény meg
állapításához pontosítani kellene a korabeli kitermelő eszközök milyenségét és a 
talajviszonyoikat. Az 1,5 m3 teljesítményt tapasztalati normák alapján azonban 
elfogadható számítási alapnak tartjuk. 

A sírgödrökből kitermelt földtömeg višszatemetése. 

A sírgödrök betemetésénél a kitermelt földmennyiséget kell számítási alapul ven
ni, azzal a különbséggel, hogy a visszatermelés már könnyebb munka és így alap-
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normáiként, szántén tapasztalati adatok alapján, 1 főre 4,5 m3 föld/nap vissza
térítési teljesítménnyel számolhatunk. 

Ennek alapján a kitermelt föld visszatemetéséhez 2200, illetve 2600 munkanapra 
lehetett szükség. 

e) Az elhantoláshoz szükséges munkaerő összesítése 
A 30 000 fő elihantolásáihoz az a) és b) pontokban részletezett feladatokat és tel

jesítményeket figyelembe véve 8800, illetve 10 660 munkanapra volt szükség. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a feladatot egy 1000 főt kitevő munkacsapat 9—11 
nap alatt hajtotta végre. E munkán kívül azonban gondoskodni kellett a csatatéren 
szétszórt tetemek összegyűjtéséről, szállításáról és e munka végrehajtásához szük
séges erők — eszközök biztosításáról is. 

Feltételezhető, hogy a csatatér környékén több mélyedés, természetes és mester
séges árok is lehetett, amelyekbe a holttestéket el lehetett helyezni. Ez a munkaerő-
szükségletet csökkentette. Ez esetben is gondoskodni kellett azonban föld kiterme
léséről és a halottaknak legalább 60—70 cm-es földréteggel történő betakarásáról. 

Abban az esetben, ha a magyar és török sereg csatában elpusztult katonáira vo
natkozó adatok lehetséges felső határát vesszük figyelembe (20 000—20 000 fő) akkor 
az előbb összesített számokat mintegy 30—35%-kal szükséges megnövelni. 

BARCY ZOLTÁN 

A MAGYAR LÉGVÉDELMI TÜZÉRSÉG 1943-BAN, 
A RADAR BEVEZETÉSE IDEJÉN 

1943. augusztus 13-án öt amerikai nehézbombázó repülőosztály, közel 250 
géppel, Horvátországon keresztül belépett Magyarország légterébe, a Balaton 
fölött á t repülve a Fer tő tó magasságában nyugatnak fordult és súlyos légi
támadást intézett Bécsújhely hadiipari célpontjai, elsősorban a Messerschmitt-
repülőgépgyár ellen.1 Bár a figyelőszolgálat időben jelezte a bombázók kö 
zeledését, a magyar légvédelmi tüzérség nem lépett akcióba és egyetlen el
hárí tó vadászrepülőgép sem szállt fel. 

A háború harmadik évében a magyar légvédelem minőségileg, de elsősor
ban mennyiségileg, nem volt képes azt a feladatot ellátni, amelyet a háborús 
helyzet rákényszerí tet t . Annak ellenére, hogy a légvédelmi tüzérség és a honi 
légvédelmi vadászrepülőerők problémája nem emelhető ki a magyar haderő 
fejlesztési komplexumából , rá kell muta tn i e két csapatnem különleges nehéz
ségeire. Mindket tő szoros összefüggésben állt a rohamosan fejlődő techniká
val, mellyel az ország e lmaradt iparosodása és kedvezőtlen gazdasági helyzete 
nem tudot t megbirkózni. A tudatos fejlesztést és kiépítést az a körülmény is 
akadályozta, hogy létesítésüket a t r ianoni békeszerződés katonai rendelkezései 
hosszú éveken keresztül t i l tották. 

Az első tapogatódzó kísérlet egy modern légvédelem megteremtésére 1929-
ben tör tént . A magyar kincstár hosszú fontolgatás u tán 400 000 svéd koro
náér t (mely akkor kb. 616 000 pengőnek felelt meg) megvásárolta a svéd
országi Bofors cégtől a 8 cm-es L/50 könnyű légvédelmi ágyú teljes te rvdo-

l Ulrich, Johann: Der Luftkrieg über Österreich. Militärhistorische Schriftenreihe, Heft 5. 
Bécs, 1967. 
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kumentációját és gyártási licencét.2 Ennek birtokában megrendelt a diósgyőri 
lövegüzemnél 4 db 8 cm-es 29 M. légvédelmi ágyút. Az első példányt 1931 
januárjában, a többi hármat március—áprilisban adták ki az 1928-ban felállí
tott Folyamőr Légvédelmi Osztály 2. ütegének. 

Mivel ezt megelőzően a próbalövészet eredményei a számított értékeket 
meghaladták, megrendeltek további 5 löveget. Ezt a megrendelést 1931-ben 
egy további követte, mely már tíz üteg anyagára, 40 db lövegre szólt. Az 
Előd—III. hadrend kiépítése során, 19364)3^ még két üteget gyártottak. 
Ebben az évben, ugyancsak a Bofors cégtől, megvásárolták egy 40 mm-es lég
védelmi gépágyú licencét és gyártásba adtak 112 db-ot. 

A honi légvédelemnek összesen hat, teljesen elavult, 1905. évi konstruk
ciójú, gépkocsikra szerelt ütege volt. 

Ebből a kezdetleges alapból igyekezett 1938-ban az ún. „győri program" 
egy ütőképes és modern haderőt kiépíteni. Megszületett a Huba—I. (később a 
Huba—l/A) hadrend, amelynek 1940. április l-ig kellett volna megvalósulni. 
Ebben a légvédelmi tüzérség három csoportra oszlott: a magasabbegységek 
légvédelme, a fővezérség közvetlen rendelkezésére álló légvédelem és végül a 
honi légvédelem. 

A magyar haderőt képező hét (a Felvidék megszállása után nyolc) hadtest 
mindegyike egy-egy légvédelmi tüzérosztályt kapott, ezek ágyús ütegből (4 
löveg), gépágyús ütegből (4 löveg), fényszóró szakaszból (2 lámpa, 1 fülelő) és 
figyelő szakaszból (5 örs) tevődtek össze. A hadtestbe tartozó három gyalog
dandár egy-egy 2 löveges gépágyús szakasszal volt ellátva. A két lovasdan
dárnak és a két gépkocsizó dandárnak gépágyús ütegeik voltak. A repülő
dandár 32 repülőszázada egy-egy repülőtéri önálló gépágyús félszakaszt (1 löveg) 
kapott. 

A fővezérségközvetlen légvédelmet öt osztály és két önálló gépágyús üteg 
alkotta. Összetételük jelentősen erősebb volt, mint a hadtestekhez beosztott 
osztályoké: három ágyús, egy gépágyús üteg, figyelőszakasz és két fényszóró 
szakasz. 

A légvédelmi figyelő- és jelentőrendszert nyolc kerületi légvédelmi központ 
(Kerléköz) látta el, 321 figyelőörssel, melyeknek összes felszerelése egy 6 X 30 
látcső és egy távbeszélő-készülék volt. A központokból 1939-ben csak négy 
üzemelt, a többi négyet csak a kiutalt postai távbeszélőhálózat életbelép
tetése után lehetett üzembe helyezni. Később a Kerléközök száma tizenötre 
szaporodott és nevüket Légvédelmi Kerületi Központra (Lékerköz) változtat
ták. Folyamatba tették teljes automatizálásukat és az őrsök számát további 
95-tel emelték. 

A honi légvédelem lényegesen gyarapodott, illetőleg újonnan alakult. 
Megtartották a hat 5/8 M. gépkocsizó üteget, sőt még egy fogatolt 14 M. 
ágyús szakaszt is beállítottak a hadrendbe, az új honi rendszer gerincét azon
ban tizenegy új ágyús üteg és 138 gépágyú alkotta, továbbá tizenöt fény
szóró és tizenhárom figyelő szakasszal is ellátták. A vezetést hat honi osztály
parancsnokság végezte, melyeknek az alosztályokat alkalomszerűen aláren
delték. 

A Huba—l/A. hadrend szükséglete 34 ágyús üteg (136 löveg) és 294 gép
ágyú volt, ezzel szemben 1938-ban csak 14 ágyús üteg (56 löveg) és 112 gép
ágyú állt rendelkezésre. Ezért a kincstár megrendelt 80 db ágyút és 186 db 

2 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) 5 142/T—VI. 1. d. — 1929 és VKF Lymbus 306. 
doboz. 
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gépágyút; 1939-ben kiegészítette rendelését további 8 db ágyúval az iskolák 
és a pótalakulatok részére. A fontosabb ipartelepek — saját légvédelmük el
látására — 1940-ben 8 db ágyút és 16 db gépágyút rendeltek. 

A régi hadrendet a következő évben felváltotta a Huba—II. hadrend. Eb
ben a gyalogdandárok kétlöveges gépágyús szakaszát négylöveges ütegekké 
építették ki. A páncélos fegyvernem kiépítésének első lépéseként a 2. gép
kocsizó dandár átalakult a 2. páncélos hadosztállyá, mely az addigi gépágyús 
üteg helyett egy teljes légvédelmi tüzérosztály kapott. Észak-Erdély bekebe
lezését a IX. hadtest felállítása követte, mely szükségessé tette 4 ágyú és 17 
gépágyú megrendelését. 

A páncélos alakulatok részére 46 Nimród pánoélvadászra volt szükség. Ezek 
a svéd Landswerk 62 típusú vadász^harckocsik licencben gyártott és a Ha
ditechnikai Intézet (HTI) által módosított példányai voltak, melyékbe a rend
szeresített 40 mm-es gépágyú került. Kezdetben páncélelhárításra szánták 
őket, a háborús tapasztalat azonban hamarosan bebizonyította, hogy a mo
dern szovjet harckocsik ellen hatástalanok. Kiválóan beváltak viszont mint 
páncélozott, önjáró légvédelmi gépágyúk. 

À Huba—III. hadrendhez 1941-ben megrendelt 66 ágyúval, 215 gépágyúval 
és 92 Nimróddal a teljes rendelésállomány 233 ágyúra, 618 gépágyúra és 138 
Nimródra emelkedett. A gépágyúk számát még növelte 4 külföldi rendelésből 
visszamaradt és 12 lengyel zsákmányanyagból származó löveg. 

A fényszóróhelyzet rosszabbul állt. Készletben volt az Olaszországtól 1931-
ben vásárolt vegyes (120 és 150 cm-es) szakasz, az 1937-ben vásárolt 14 
Galileo 120 cm-es lámpa és 7 fülelő; továbbá az 1938—39-ben Németországtól 
rendelt 50 db 150 cm-es Siemens lámpából és 25 Goerz fülelőből 24 lámpa és 
az összes fülelő. A további szállítást a német hadvezetőség leállította, ugyan
csak visszatartották az 1940-ben rendelt 84 lámpát és 61 fülelőt. A régi olasz 
anyaggal három honi fényszórószázadot szereltek fel, a modern német anyag
ból a 101—105. számú fő vezér ségközvetlen osztályoknál egy-egy századot ál
lítottak fel (5 lámpa és 4 fülelő). Megemlítendő még 10 db 16 M. 110 cm-es 
tábori fényszóró, amelyek ugyan légvédelmi célra teljesen alkalmatlanok vol
tak", ennek ellenére azonban még a Huba—l/A. hadrendben is szerepeltek. 

A Szovjetunió elleni támadás idején a csapatoknak 35 ágyús ütegben 122 
ágyú, kb 360 gépágyú és 40 fényszóró volt kiadva. Ezenkívül rendelkezésre 
állt 6 elavult 5/8 M. ágyús üteg. A folyamatos gyártás következtében egy év 
alatt a készlet megemelkedett. Az 1942-ben elvonult 2. hadsereg légvédelmi 
tüzérségéhez a meglevő 144 ágybúi 28 (hét üteg), a 378 gépágyúból 99, a 40 
fényszóróból 5, a 46 Nimródból 18 került beosztásra. A gépágyús ütegek 
lövegszámát hatra kívánták emelni, de ez az anyaghiány miatt csak részben 
sikerült. Ä három hadtest és a páncélos hadosztály osztályai az eredeti 4 gép
ágyúval (III., IV., VII. és II. osztályok), a hadseregközvetlen 101. osztály, a 
106. és 107. önálló gépágyús ütegek 5 gépágyúval, az időközben könnyű had
osztályoknak átkeresztelt gyalogdandárok ütegenként 6 löveggel vonultak ki, 
a repülőszázadok pedig félszakasz helyett kétlöveges szakaszt kaptak. 

Ebből az egész felszerelésből csupán 14 gépágyú tért vissza, a többi anyag 
a szovjet hadsereg 1943. januári áttörésénél megsemmisült. A hadvezetőséget 
a legsúlyosabban a hét ágyús üteg pusztulása érintette. A Légvédelmi Erők 
parancsnoksága már február elején javasolta,3 hogy az itthon maradt 29 

3 HL 4 677/eln. 1. vkf—1943. 
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ágyús üteg lövegszámait csökkentsék négyről háromra és ily módon állítsák 
fel a veszendőbe ment hét üteget. Ez májusban meg is történt,4 bár nehéz
ségek adódtak a löveganyag különbözősége miatt. Most bosszulta meg magát 
az a tétovázás, mely minden új harceszköz bevezetését megelőzte. A 8 cm-es 
29 M. légvédelmi ágyú ugyanis három kivitelben készült. Az 1930-ban gyár
tott két üteg jelközvetítő berendezése egyenárammal működött, mire azon
ban az 1931. évi rendelés tíz ütege gyártásra került, a HTI kidolgozott egy 
egyszerűbb és olcsóbb megoldást, mely váltóárammal üzemelt. Ennek elle
nére a készülő ütegekből csak hatot gyártottak ilyen kivitelben. Az ütegekhez 
34 e. M. vagy 34 v. M. lőelemképzőket használtak. 1938-ban rendszeresítették 
a 34/38 M. lőelemképzőt, mely nem a tüzelőállás közepén került felállításra, 
hanem — a beépített célszögkikapcsoló szerkezet működése folytán — 500 m 
távolságra volt kitelepíthető. Ennek folytán nemcsak „e" (egyenáram) és 
,,v" (váltóáram) jelölésű, hanem „p" (parallaxis=célszög) lövegek és ütegek is 
léteztek, mert az új lőelemképzőhöz a lövegeken is változtatást kellett esz
közölni (helyesebben az ezután gyártandó lövegek már az új kivitelben ké
szültek és a 29/38 M. megjelölést kapták). Többször tervbe vették a régi üte
gek átalakítását, de ez nem valósult meg. Hogy a háromlöveges ütegbeosztás 
végrehajtható legyen, 7 db váltóáramú löveget5 és 4 db egyenáramút át kellett 
alakítani 29/38 M. típusúra a meglevő hét váltóáramú és öt egyenáramú üteg 
anyagából.6 

A Légvédelmi Erők parancsnoksága fenti javaslatával egyidőben részletes 
memorandumot nyújtott be a HM 1. a. osztályának,7 mely a légvédelmi tü
zérség átszervezését és — három ütemben töiténő — gyarapítását tartalmaz
ta. Az ágyús ütegek száma ezzel 36^:01 7l-re emelkedett volna. A Vezérkari 
Főnökség a memorandum lényegét el is fogadta és azt a nyár folyamán vég
rehajtották. A hadtestektől elvették osztályaikat és az I—VIII. osztály a 
Légvédelmi Erők parancsnoksága alá került. Csak a két páncélos hadosztály 
(51., 52.), valamint a lovashadosztály (55.) tartotta meg osztályait; a IX. 
osztályt a Székely Határvédelemhez osztották be. A hadtestek kárpótlásul 
két-két tizenkétlöveges gépágyús üteget kaptak. Űj alakulatként felállították 
a 11Ô. osztályt (egy ágyús + egy gépágyús üteg) és a légierők részére a 13,1. 
osztályt (öt gépágyús üteg). A két hegyidandár egy-egy gépágyús üteggel ren
delkezett. A hadtest-ütegek kivételével valamennyi gépágyús üteg lövegszá
mát hatra emelték. 

A honi rendszerben az eddig önálló alosztályokat tartósan osztályokba tö
mörítették, a gépágyús szakaszokat ütegekbe szervezték és megalakult a 207. 
honi osztály. 

A rendelkezés következtében a magasabbegységek légvédelmi alakulatain 
kívül a teljes légvédelmi tüzérség a Légvédelmi Erők parancsnoksága alá ke
rült. A kivonuló osztályokat (a 101—105. és a II.—VII.) három dandárba fogták 
össze, melyek mindegyike egy mozgó jelző üteggel és négy tüzérosztállyal 
rendelkezett. Az I. és 110. osztályok a Légvédelmi Erők közvetlen alakulatait 
képezték. A honi légvédelem a Budapesti Légvédelmi Tüzérparancsnokság 
(l. a 226. oldalon levő táblázatot!), továbbá a három honi dandárparancsnokság 

4 HL 44 223/eln. 3a—1943. 
5 HL 28 332/eln. 3a-1943. 
6 HL 57 063/ein. 3a—1943. 
7 HL 4 761/eln. 1. vkf—1943. 
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A Budapesti Légvédelmi Tüzérparancsnokság ágyús ütegeinek 

tüzelőállása szama cső (db) típusa tüzelőállása cső (db) típusa 

Rókahegy 253 m. p. 101./1. 

Citadella 235 m. p. 101./2. 

Nagyrákos 102./1. 

Kisrákos 102./2. 

Hármashatárhegy 105./1. 

Farkasréti temető 105./2. 

Kereszthegy 110./1. 

Soroksár É. 201./1. 

Csillagtelep 201./2. 

201./3. 

Csepeli repülőtér 206./1. 

Andor u. lőszerrakt. 206./2. 

Űjpesti temető 206./3. 

29. M. e. á. 

29. M. v. á. 

29/38. M. 

29. M. v. á. 

29/38. M. 

29. M. v. á. 

29/38. M. 

37. M. 
8,8 cm 

39. M. 
8,5/8,8 cm 

Hármashatárhegy 206./6. 

Hajógyári sziget 206./5. 

Tarnai rét 207./1. 

Régi lóversenytér 207./2. 

Kissvábhegy I./l. 

Tököl V./l. 

Kisp. — Cséri telep 52./1. 

Vágóhíd u. 52./2. 

Horthy-liget 55./1. 

Tuzrendszeren kívül: 

XIII. Babér u. 9. 

Lud. Akadémia 

Lgv. iskola 
tanütege 

Isk. üteg 

5/8. M: 

29. M. v. á. 

29/38. M. 

29. M. e. á. 

1—1 db 29/38. M. a 
102/1. és 51/1. ü-től 

2 db 29/38. M, 



vezetése alatt hét honi tüzérosztály, két honi fényszóró osztály, öt honi jelző 
üteg és egy honi rádióbemérő üteg volt. A Budapesti csoporton kívül a 
szolnoki, a miskolci (Diósgyőri, Ózd alcsoportokkal), a kassai, a balatoni (Fűzfő, 
Pét, Székesfehérvár alcsoportokkal), a győri és a lispei csoportparancsnoksá
gok működtek. (L. a 228. oldalon levő táblázatot!) 

A figyelő- és jelentőszolgálat a budapesti Sziklaközpontban székelő Orszá
gos Légvédelmi Központ (Orléköz) kezébe futott össze. A tizenöt Lékerközben 
kb. 550 figyelő és jelzőörs végezte szolgálatát és ezt a hálózatot egyre sűrí
tették. Ezeken kívül még a 101. mozgó jelzőosztály állt a Légvédelmi Erők 
parancsnokságának rendelkezésére, két üteggel, 16—16 jelzőörssel. 

1943 őszén az összes ágyús üteg kivétel nélkül honi tüzelőállásban volt. 
Nyugaton egyre nagyobb méreteket öltöttek az angolszász légitámadások és 
a magyar katonai vezetés tisztában volt azzal, hogy ezek elhárítására csak 
édeskeveset tehet, különösen ha figyelembe vette a rendelkezésére álló erő
ket. Budapest körül 20 ágyús üteg volt állásban, 64 löveggel. Ugyanekkor 
Bécs térségében 54 német üteg állt 324 löveggel, de ezekből 56 löveg 10,5 
cm-es, 30 löveg pedig 12,8 cm-« nehéz légvédelmi ágyú volt.8 Budapest körül 
4 fényszóró üteg volt világítóállásban 27 lámpával,9 Bécs körül kb. 15 üteg, 
140 lámpával. Az ország többi részén sem volt jobb a helyzet, a létfontosságú 
ipari centrumok védelmére összesen 21 üteg állt rendelkezésre, szintén csak 
64 löveggel; 

A Budapest és Bécs összehasonlításából eredő különbség lényegét nemcsak 
a bevetett ütegek száma és űrmérete képezte, hanem az éjjeli légitámadások 
ellen alkalmazott harceljárás is. A német ágyús ütegek tüzérségi radarral 
voltak ellátva, a magyar légvédelem összesen három ilyen készülékkel rendel
kezett, annak ellenére, hogy a VFK* már második éve sürgette az „éjszakai 
lövés" problémájának megoldását. 

A magyar 8 cm-es 29 M. légvédelmi ágyú aránylag megfelelő konstrukció 
volt arra a feladatra, hogy kb. 6000 m magasságban támadó bombázókkal 
felvegye a harcot. Ugyanez vonatkozik a Gamma—Juhász rendszerű lőelem-
képzőre is, melyet számos külföldi hadsereg megvásárolt és használt. 1934-
ben történt kialakítása és 1938-ban bekövetkezett modernizálása idején azon
ban teljesen mások voltak a légitámadásokra vonatkozó elképzelések, mint 
1943—44^ben. Nem számoltak sem a támadó gépek jelentősen megnövekedett 
sebességével, sem a támadási magassággal és főleg a 400—600 gépes tömeg
támadásokkal. A békeidőben végzett lőgyakorlatok káros optimizmussal be
folyásolták a légvédelem hatékonyságába vetett hitet. A célrepülők 2000— 
3000 m magasságban olyan utat írtak le, mely megkönnyítette a célmegkapást 
és folyamatos irányzást. A különben sem modern célvontató gépek alacsony 
sebességét a célzsák ellenállása még jobban lefékezte. A háború előtt a né
metországi lőgyakorlatok azt bizonyították,10 hogy a 8,8 cm-es légvédelmi 
ágyú 47 lövése átlagban elég a légi cél leküzdésére. Ezzel szemben a háború 
első szakaszában — tehát még a nagy magasságokban repülő bombázótöme
gek feltűnése előtt — kb. 3500 lövésre volt szükség egy repülőgép lelő vesé
hez. Ez a szám 1943-ban 4000 lövés fölé emelkedett, holott akkor már 10,5 cm-es 
ágyúk is használatban voltak. Lökésszerűen romlott az arány a nagy sebessé
gű, négymotoros bombázók feltűnésével. Még a legnehezebb — és rendszerint 

8 Holzmann, Gustav: Der Einsatz der Flak-Batterien im Wiener Raum 1940—45. Militärhisto
rische Schriftenreihe, Heft 14. Bécs, 1970. 

9 HL 69 695/eln. 3a—1943. 
10 Rem, Otto Wilhelm: Deutsche Flugatawehr im 20. Jahrhundert. Frankfurt, 1960. 
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ikercsöves — 12,8 cm-es ágyúk is csak 3000 lövéssel tudtak egy gépet lelőni, 
a 10,5 cm-es ágyúknál a szükséges lövésszám ennek kétszeresére emelkedett 
és a légvédelem zömét kitevő 8,8 cm-es lövegek csak 16 000 lövedék kilövése 
után voltak képesek egy ellenséges bombázót elpusztítani. Kedvezőbb volt a 
helyzet a modern 41 M. 8,8 cm-es löveggel, mely „csak" 8500 gránátot hasz
nált el egy lelövéshez, de ebből a kitűnő lövegből alig 300 db-ot gyártottak. 

A lőelemképző tervezésénél nem számoltak a nagy magasság és a nagy 
sebesség párosulásából eredő megnövekedett oldalelőretartással. A 34/38 M. 
lőelemképzőnél a röpidő alatti célút 2000 m volt, a 34 M. műszernél csupán 
1650 m. A 29 M. löveg 750 in/sec kezdősebességgel kilőtt gránátja kb. 20 sec 
alatt érte el a 6000 m magasságban és 8000 m távolságban megirányzott célt, 
melynek csak 100 m/sec (360 km/ó) sebességgel volt szabad repülni, külön
ben a röpidő alatti célút túllépte a lőelemképző által képezhető legnagyobb 
értéket. A célútkarok rövidsége miatt a műszer nem képezte a megfelelő 
szorzatokat. A karokat nem lehetett meghosszabítani, mert forgástengelyük 
távolsága szerkezetileg adott volt. Ezért a Légvédelmi Erők parancsnoksága 
1943 januárban javasolta,11 hogy a lőelemképző léptékét csökkentsék 3/5-ére, 
bár ez a pontosság rovására megy, ám az előretartás 2000-ről 3500 m-re nö
velhető. Az így átalakított műszer a 34/43 M. jelzést kapta, de nem sok ké
szült belőle. 

A Légvédelmi Tüzér Központi Iskola ugyanekkor javasolta, hogy vissza 
kell térni a 29 M. ágyús üteg kisegítő lőeljárasához: a vezényszótábla-rend
szerhez, mert a jelenlegi lőelemképzővel az üteg még akikor sem képes lőni, 
ha lokátorral szerelik fel.12 Ennek megértéséhez szükséges a lőelj árasok nagy 
vonásokban történő ismertetése. 

Az ágyús üteg rendszeres lövésmódja az úgynevezett „tűzharc lőelemképző
vel" volt. A lőelemképző és a 4 m-es távmérő megirányozták a célt, a táv
mérő-leolvasó a mért távolságot folyamatosan beolvasta a lőelemképző^ke-
zelőnek, aki azt egy kézikerék segítségével betáplálta a műszerbe.13 Az így 
kapott — és a műszer irányzásából nyert — célelemekből a lőelemképző 
automatikusan kiszámította a lőelemeket, melyeiket kábel közvetített a löve
gekhez. Az oldalirányzó, a magassági irányzó és a gyújtóállító óralapján egy 
mutató mozgása jelezte a lőelemeket és a három kezelőnek nem volt egyéb 
dolga, mint hogy a lövegcsövet, (ül. a gyújtóállító gépet) mozgató hajtókerék 
segítségével egy másik mutatót egyeztessen az óralapon mozgóval. A lövést 
az utegparancsnok csengőgombnyomással váltotta ki; ekkor a lövegeken meg
szólalt a tűzharang, a folyamatos időzítés alatt álló gránátot betöltötték és a 
löveget elsütötték. A három másodpercnyi töltési késedelmet a lőelemképző 
az elemek kiszámításánál figyelembe vette. A műszer szerkezete lehetővé tette 
az „állandó magassággal" való lövést. Ha megállapítást nyert, hogy a cél 
magasságát nem változtatja, akkor a távolságállító a kézikereket nem a tá
volságskála szerint forgatta, hanem olyan ütemben, hogy a magassági skála 
állandó értéket mutasson. Ennek a vaklövésnél nagy szerepe lett.14 

A „tűzharc vezényszótáblával" módszert a lőelemképző kiesése esetén al-

11 HL 6 874/eln. III. Csfség—1943. A célútkarok hossza megfelelt a mérési és a találati pont ve
tületi távolságának. Vízszintes repülés esetén ez azonos az összetett oldalelőretartással. Tavasz 
István és Pölhössy Béla: A Gamma—Juhász légvédelmi lőelemképző. Tansegédlet. Budapest, 
1940. 

12 HL 4 377/eln. i n . Csfség—-1943. 
13 F—21. Tüzérismeret a 34/38 M. lőelemképzőhöz. III. fej. Budapest, 1944. 
14 Anyagismeret. A 34 M.e., a 34 M.v. és a 34/38 M. lőelemképző és lőelemközvetítő berendezés 

karbantartása. Budapest, 1940.; Gamma Rt: „Gamma—Juhász" rendszerű teljesen önműködő lgv. 
lőelemképző műszaki leírása. L. I. 109. Mintapéldány. 
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kalmazták. Szerepét a célelemmérő műszer vette át, mely a távmérővel éppen 
úgy kapcsolatban állt, mint a lőelemképző. Mechanikus működésű szerkezete 
a cél magasságát, sebességét és irányát mérte. Az üteg lövegei a lövegtáv
csővel közvetlenül irányozták a célt. A vezényszótábla-olvasó a táblázatokból 
kiolvasta a négy célelem (távolság, magasság, sebesség, irány) találkozásánál 
feltüntetett lőelemeket: a gyújtóállást, az oldal- és magassági előretartást. 
A két lövegirányzó a vezényelt értékek alapján módosította az irányzó vonal
lal megegyező csőállást, miáltal a cső az irányzási pont helyett a találati 
pontra irányult. A gyújtóállító beállította a vezényelt röpidőt, a gránátot 
betöltötték és a löveget elsütötték. Ez a lőeljárás sok hibalehetőséget rejtett 
magában és nem volt alkalmas folyamatos, gyorsan ismétlődő tűzcsapások le
adására. Éjjel nem lehetett alkalmazni, mert a lövegirányzók nem látták a 
célt. Olyan módszert kellett kitalálni, melynél nem csak a célelemek állapít
hatók meg, hanem a táblázatból kiolvasott lőelemek is eljuttathatók a löveg
hez. Első lépésként még 1942 végén elrendelték magasságmérő fülelőörsök fel
állítását.15 (Lásd az 1. képet.) Felszerelésüket megkönnyítette, hogy 1942 ta
vaszán Németország hajlandó volt az 1939—40. évi rendelésből visszatartott 
110 fényszóró és 61 fülelő leszállítására.10 Az első 25 fülelő májusban érke
zett meg,17 1943. februárban valamennyit kiutalták a tüzérosztályoknak.18 

A magasságmérő Örs a cél ismert sebessége és a mérések között eltelt idő 
alapján egy mérőterv és kiértékelő-vonalzó segítségével meghatározta a cél 

1. kév 

15 HL 83 712,'eln. 3a—1943. 
16 HL 25 472'eln. 3a—1942. 
17 HL 28 743 és 29 464/eln. 3a — 1942. 
18 HL 12 220/eln. 3a—1943, 53.887/ein. 3a—1943 a lapszámon. 
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magasságát. A repülési sebességet a légvédelmi központokban az észlelési idők 
összevetéséből, vagy egy lokátor adatainak kiértékeléséből állapították meg. 
Valamennyi honi ágyús üteg üteg-fülelőörsöt kapott. Célszögkikapcsolásos 
ütegeknél a fülelő a tüzelőállástól legalább 300 m-re települt; folyamatos 
célkövetéssel oldal- és magassági szöget szolgáltatott a lőelemképzőnek. Táv
mérés hiányában a lőelemképző a csoportparancsnokságtól kapott „állandó ma
gassággal" működött. A műszer ismertetett hiányossága miatt szerepe csak 
arra szorítkozott, hogy róla a betáplált állandó magasság és célszögek alap
ján a folyamatosan változó távolság leolvasható legyen. 

A célelemek tehát megvoltak, a vezényszótáblából a lőelemek is kiolvas-
hatóvá váltak; csak még nem jutottak el a lövegek jelfogóihoz. Az elemköz
vetítésének ezt a hiányzó láncszemét egy új műszer, a jeladószekrény pótolta. 
Ez lehetővé tette a folyamatosan megállapított célelemek és a vezényszótáb
lából kapott lőelemek elektromos továbbítását. Beállították rajta a műszer
től vagy fülelőtől kapott céloldal- és magassági szöget, a vezényszótáblából 
nyert oldal- és magassági előretartást, valamint a gyújtó értékét. A jeladó
szekrény a beállított adatokat összevont előretartás-értékekké összegezte és 
azokat az üteg elemközvetítő berendezése segítségével eljuttatta a lövegek
hez. A szekrény kábelcsatlakozóját a tüzelőállás közepén fekvő ütegelosztóba 
kötötték, ahonnan a lövegkábelek kiindultak.19 A jeladó Örs a 29 M. honi üte
gek szervezetszerű része lett. A Gamma Rt-nél, darabonként 13 470 pengőért, 
megrendeltek 50 műszert, októberben el is készült az első' 12 db.20 A Gammánál 
kísérletek folytak egy olyan jeladószekrénnyel, mely nappaF a központi 
irányzást is képes volt megoldani. Ezért forgathatóvá kívánták kialakítani és 
a célelemmérő mintájára irányzótávcsővel is el szándékozták látni, kivitele
zésére azonban már nem került sor.21 

A célszögkikapcsolással nem rendelkező ütegeknél a fülelőkészülék kímé
lése miatt ki kellett azt telepíteni a tüzelőállásból. (Lásd a 2, képet.) Mivel a 
fülelő álláspontján észlelt adatok nem voltak érvényesek a tüzelőállás he
lyére, egy újabb műszerre volt szükség: a célelemátszámító szerkezetre. Ez a 
34/38 M. lőelemképző célszögkikapcsoló berendezéséhez hasonlóan működött, 
de mechanikus módon. A kitelepített fülelő mérési adatait távbeszélőn közöl
ték a tüzelőállásban felállított műszer három elemállító kezelőjével, három 
további kezelő az átszámított elemeket olvasta le. Minden 29 M. honi ágyús 
üteg szervezete egy fülelő Örssel, egy jeladó Örssel és egy átszámító Örssel 
gyarapodott. 

Nem kell külön hangsúlyozni, hogy a fenti kisegítő lőel j árasok mennyi 
hibaforrást tartalmaztak. Nemcsak a repülési sebesség és magasság alapult 
becslésen, illetőleg szükségszerű és megbízhatatlan mérésen, de a fülelőkészü
lék is csak megközelítő adatokat szolgáltatott. Ehhez járult még az élőszóval 
vagy távbeszélőn történő elemközvetítés elkerülhetetlen késedelme, mely még a 
legjobban begyakorolt kezelőknél is 2 másodpercet tett ki örsönként. Ezt 
nagyobb célsebesség állításával igyekeztek korrigálni. 

Ebben a szerencsétlen helyzetben legalább a tűzhatást igyekeztek fokozni. 
Itt két álláspont állt szemben egymással. Az egyik — melyet főleg a HTI 
képviselt — a kezdősebesség növelésében, tehát a lövedék röpidejének csök-

19 Kiképzési segédlet a lgv. tüzérség részére ,,I" füzet. Ideiglenes tüzérismeretek. Jeladószek-
xény. Budapest, 1944. 

20 HL, 6.224/eln. 1. Vkf—1943. 
21 Gamma Rt: Jeladószekrény. K. 9001. Kézirat, Hadtudományi Könyvtár, Sz—3421. 
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2. kép 

kentésében látott megoldást. L/60 hosszúságú új csövet kellett hát konstruál
ni, hatásosabb lőszerrel, mely 880—950 m/sec kezdősebességgel tüzel.22 Ez 
nem volt elérhetetlen, hiszen a német 8,8 cm löveg 37 M. típusa L/56-os csővel 
820 m/sec, a 41 M. típus L/74-es csővel 1020 m/sec kezdősebességet ért el. 
A HTI birtokában volt egy réslövő ágyúnak tervezett cső, mely a 8 cm-es 
légvédelmi gránátot 850 m/sec kezdősebességgel lőtte.23 Egy új cső gyártása 
meg is indult és a HTI hajmáskéri kísérleti állomásán állandó csavarzattal is 
próbálkoztak, mert az addigi emelkedő csavarzatú csövek nem eredményez
ték a várt külső ballisztikai viszonyokat.24 Az új osövekkel szerelt lövegek 
első szállítását 1944. októberre tervezték.25 Utasították a MÁVAG-ot, hogy az 
1944. márciusban esedékes 18 löveghez ne gyártson régi rendszerű csövet; 
azokat egyelőre a Tüzérszertár készletében levő tartalékcsövekkel fogják el
látni.^ 

A HM 3. a. osztálya inkább német szállításokban és német licenc alapján 
történő gyártásban bízott. A magyar 8 cm-es lövegnél hatásosabbnak tartotta 
a német 8,8 cm-est, mely 10% űrméretnövekedéssel közel 20%-os lövedék
súly-többletet nyújtott, nem is szólva a 10,5 cm-es lövegek nagyobb hatásá
ról. A HM kérte a német hadvezetőséget, hogy adjon át: 

22 HL 5 820/eln. 1. vkf.—1943. 
23 HL 4 504/eln. 1. vkf.—1943. 
24 HL 548 122/3a—1943. Ál ta lános . 
25 HL 528 162/3a—1943. Al ta lános . 
26 HL 542 401/3a—1943. Altalános. 
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3 teljes 8,8 cm-es üteget 
24 000 db 8,8 cm-es lőszert 
1 teljes 10,5 cm-es üteget 
8000 db 10,5 cm-es lőszert 

ellenében. 
Továbbá kérte a gyártási engedély eladását, hogy itthon gyárthasson 30 

teljes 10,5 cm-es üteget lőelemképzővel, 10 000 lövés/cső lőszerrel, valamint 
12 teljes 8,8 cm-es üteget segédlőelemképzővel és lőszerrel.27 

A németek nem reagáltak a kérésre mindaddig, míg a VKF egy német
országi útja alkalmával személyesen fel nem vetette a kérdést.28 Válaszul 
áprilisban felajánlottak 85 mm-es szovjet 39 M. lövegeket és francia segédlő-
elemképzőket.29 A HTI és a HM kiküldött egy közös bizottságot, hogy a helyszí
nen vizsgálja meg a felkínált anyagot. Nagy Arthur hmtsz. ezredes a HTI 
részéről a 8,8 cm-es löveghez nem ragaszkodott, mert a magyar löveget 
ugyanolyan jónak tartotta. Szerettek volna 41 M. típusú 8,8 cm-es ágyúkat 
kapni, de azokból a németeknek is alig volt. A 10,5 cm-es löveget elvetették, 
bár annak a gondolata is felmerült, hogy a svéd 10,5 cm-es Bofors-löveget 
vásárolják meg német ballisztikára. Ennek licence 570 000 svéd koronába 
került volna. A tervnek ellent mondott, hogy a német 10,5 cm-es lőszer 
alakját nem tartották korszerűnek.30 Végül is szükségből elfogadtak két 8,8 
cm-es 37 M., üteget és két 8,8 cm-re átfúrt szovjet 39 M. üteget, valamennyit 
40 M. Pschorr lőelemképzővel.31 Az anyag szeptemberben érkezett meg és a 
kezelők három hetes begyakorlására Eszterházán (Fertőd) került sor.32 Moz
gatásukra a nehéztüzérség Breda-vontatóit kellett kirendelni, mert a Hofherr-
vontató horgára a lövegeket nem lehetett felkapcsolni. A négy új üteg a 206. 
honi osztályhoz került, melytől elvették két meglevő 29 M. ütegét és az 
újonnan alakított 207. honi osztálynak adták át őket. A 206./l. üteg a csepeli 
repülőtérre, a 206./2. üteg az Andor utcai lőszerraktár mellé, a 206./3. üteg 
az újpesti temetőhöz, a 206./4. üteg Lispére került és október végén tűzké
szek voltak33 Egy szertisztet és két tüzérműszáki tiszthelyettest tanfolyamra 
küldtek Halle-ba, a német légvédelmi fegyverműszaki iskolára.34 

A probléma ezzel a tizenhat löveggel nem oldódott meg, ezért a HM meg 
akarta vásárolni a 8,8 cm-es 41 M. modern löveg gyártási licencét. Augusztus
ban értekezletet tartottak, melyen a MÄVAG úgy nyilatkozott, hogy az új 
lövegek szállítását legkorábban 1945. júliusban kezdheti. A gyártás végül is 
sohasem indult meg. A lövegüzem különben is annyira meg volt terhelve, 
hogy a erdélyi hadtest részére 1941-ben rendelt 4 db 29 M. löveget is csak 
két havi késéssel szállította le 1943. augusztusban és az 1944 februárban 
esedékes 18 lövegre már most egy hónapos határidőmódosítást kért.35 Még ez 
esetben is hátra volt 48 az 1941. évi 66 darabos rendelésből, melynek vég
határideje 1944. november 15-re esett. Ezeknek a lövegeknek a leszállításá
val a légvédelem a meglevő — zömmel háromlöveges — 40 üteg helyet 51 
négylövéges üteggel rendelkezett volna. Egyelőre a 4 új lövegből és az át
alakított 7 váltóáramú lövegből három háromlöveges és egy kétlöveges üteget 
állítottak fel. Ezzel a 29/38 M. ütegek száma 26-ra emelkedett. 

27 HL 7 769/eln. 3a—1943. 
28 HL 614/eln. h d m . vkf.—1943. 
29 HL 25 779'eln. 3a—1943. 
30 HL 5.597/ein. 1. vkf.—1943. 
31 HL 36 151/eln. 3a—1943. 
32 H L 5.968/eln. 1. vkf.—1943. 
33 HL 6.229/eln. 1. vkf.—1943. 
34 HL 842/ein. hdmcsf.—1943. 
35 HL 57 612/eln. III. Csfség—1943. 
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á 1 800 000 = 5 400 000 pengő, 
á 130 = 3 600 000 pengő, 

2 500 000 pengő, 
á 180 = 1 440 000 pengő 
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Lőelemképző volt bőven. A 26 üteg részére 30 db volt készletben, 10 gyár
tás alatt állt36 és a Gamma olaszországi szállítása meghiúsult. Az így feles
legessé vált 32 lőelemképzőt a HM megvásárolta.37 A HTI előírta, hogy a 
gyártásban levő 10 műszerre oldalszögszámláló berendezést is kell szerelni, 
hogy a lokátor adatait könnyebben lehessen betáplálni.38 

A gépágyúk terén kielégítő volt a helyzet. Még a 2. hadseregnél odave
szett 85 db leírása után is 328 gépágyú állt rendelkezésre.39 A Huba—III. 
hadrendhez 1941-ben rendelt 215 db-on felül újabb 450^et rendeltek, bár eb
ből 227 Németország részére készült, cserébe a 160 db 7,5 cm-es páncéltörő 
ágyúért.40 A hadműveleti területen tartózkodó néhány ütegen kívül vala
mennyi gépágyú honi tüzelőállásban volt, sok esetben még a pótalakulatok 
kiképzését szolgáló lövegek is.41 Budapest körül 94 db volt állásban.42 A ké
sőbbi tömegbombázások során ritkán jutottak lövéshez, de amelyik ellensé
ges gép valamely okból 3000 m alá, vagyis a gépágyúk tűzhatáskörzetébe 
ereszkedett, az elveszettnek volt tekinthető. 

így például az 1944. július 2-i Budapest elleni amerikai légitámadásnál 
egy B—24-es bombázó négy motorja közül az ágyús ütegek tüze egyet hasz
nálhatatlanná tett és a gép ereszkedni kezdett. A 201./ll. honi gépágyús 
üteg 1. félszakasza, mely a Kelenföldi pályaudvarnál volt tüzelőállásban, a 
gépet már 4,5 km távolságból megirányozta és folyamatosan mérte a célele
meket. Amint a közeledő bombázó a „hatásos tűzhatáskörzetnek" nevezett 
3000 m távolságot elérte, a félszakasz tüzet nyitott és első sorozatával a 
szárnytőben eltalálta. A gép lezuhant és a Sashegy lejtőjénél elégett. 

Amikor Németország megkezdte az 1939—1940-foen rendelt, de mindeddig 
visszatartott 26 + 84 szerelvény leszállítását, a fényszóróhelyzet is javulni 
látszott. 1943. októberében a világítóállásban levő félszakaszok száma 64-re 
emelkedett.43 Nehézséget okozott, hogy nem a rendelt 39 M. lámpák érkez
tek, hanem a 42/a típusúak, melyek jelfogóit át kellett alakítani. Júliusban 
Budapesten a 201. honi fényszóró osztálynál iskola alakult és 13 lámpával 
azonnal megkezdte a kiképzést.44 Különben a légvédelem átszervezése a fény
szóró alakulatokat érintette legjobban. A 101—105. és a 201—206. légvédelmi 
tüzérosztályok fényszóró ütegeit a 201. és 202. honi fényszóró osztályokba 
vonták össze, 4—4 üteggel. Amint a német szállítások folytatódtak, 1944-ben 
az ütegek számát osztályonként négyről hétre emelték, sőt ütegenként 6 
lámpa helyett 12 db-ot rendszeresítettek és felállították a 203. és 204. honi 
fényszóró osztályokat. 

A honi légvédelmi tüzérség hatásának kiegészítésére a Légierők parancs
noksága együttműködésre alárendelte a Légvédelmi Erők parancsnokságának 
a Mátyásföldön állomásozó 5./1. vadászrepülő századot. Ez olasz licenc alap
ján a MÁVAG-ban gyártott Héja (Re 2000) gépekkel volt felszerelve, me
lyeknek 500 km/ó körüli sebessége alig érte el egy modern bombázó sebes
ségét; nem is szólva gyenge fegyverzetükről, ugyanis csupán két 12,7 mm-es 
géppuskával rendelkeztek. Júliusban ezt a századot kísérleti éjjeli vadász 

36 HL 57 063/ein. 3a—1943. 
37 HL 6 194/eln. 1. vkf.—1943. 
*í8 HL 487 441/3a—1943. Ál ta lános . 
39 HL 5 784/eln. 1. vkf .—1943. 
40 HL 20.764/ein. 3a—1943. 
41 HL 512/eln. III Csfség—1943. 
42 HL 6 135/ein. 1. vkf.—1943. 
43 HL 69 695/eln. 3a—1943. 
44 HL 5 835/ein. 1. vkf.—1943. 
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századdá szervezték át, feladatát a Ferihegyi repülőtérre telepített 2./1. va
dászrepülő század vette át,45, mely egyelőre szintén csak Héjákat repült. 
Messerschmitt Me 109 G gépekre történő átfegyverzésük csupán 1944 feb
ruárjára volt előirányozva.46 A magyar légierő fejletlensége miatt a Légvé
delmi Erők parancsnoksága már 1942-ben kérte egy német éjjeli vadász re
pülőosztály idetelepítését.47 

A HTI már egy évvel korábban megállapította, hogy a légvédelmi had
rend gyengesége miatt csak szükségszerű elhárító tüzet lehet kiváltani, ezért 
a passzív védelmi eszközöknek fokozottabb figyelmet kell szentelni.48 Java
solta a fontosabb ipartelepek rejtésére ködösítő alakulatok felállítását; egy 
század 10—12 km átmérőjű területet képes — óránként 15 000 liter kénsav 
felhasználásával — elködösíteni, ez pedig a hazai gyártás egy havi mennyi
ségének csak 5%-át teszi ki. Októberben Piliscsabán a 101. vegyiharc zászló
aljnál meg is alakult egy honi köd-tanszázad, de a hadrendbe már nem 
került be. 

Passzív jellegű elhárító fegyver volt a léggömbgát, melyet angolok és né
metek egyaránt használtak. A HTI már 1938-ban felvetette ezt a kérdést, de 
költségfedezet hiányában gyakorlatilag nem foglalkozott vele. Mindössze 
annyi történt, hogy kölcsönkértek Olaszországtól egy záróléggömböt, melyet 
egy év múlva visszaadtak. A londoni katonai attasé 1941-ben jelentette, hogy 
az angoloknál nem várt hatást tapasztalt. A szovjet légvédelem is alkalmazta 
a záróléggömböket, sőt 1941. júliusában Moszkva körül a léggömbhálózatot a 
háromszorosára növelték.49 Ekkor újra felszínre került a kérdés, a HTI a 
tanulmányozás költségeire 40 000 pengőt kért, de továbra sem történt sem
mi.50 Pontosan egy év múlva a Légvédelmi Erők parancsnoksága igényelte 
egy kísérleti léggömbgát alosztály alakítását a Lőiskola keretén belül. Ösz-
szesen 16 ipartelep részére dolgoztak ki védelmi tervet, melynek szükséglete 
12—14 üteget tett ki, 45—50 millió pengős költséggel.51 A VKF 1943. január
ban utasította a római katonai attasét, hogy tájékozódjék az olasz kormány
nál, milyen formában lenne hajlandó közreműködni a magyar léggömbgát-
igényék kielégítésében. Szóba jöhetne-e két hónapra egy osztály idevezénylése 
kiképző személyzettel; a továbbiakban pedig a licencia eladása és nyersanyag 
biztosítása, esetleg további léggömbök szállítása.52 Ez nem bizonyult járható 
útnak, ezért a további terveket németországi beszerzésekre alapozták, mely 
ügyben az első tárgyalások 1942. júliusra nyúltak vissza. A német segítség
ben bizakodva a Légvédelmi Erők parancsnoksága átszervezési memorandu
mába egy 5 üteges léggömbgát osztályt is beállított. Ez a hadihadrendbe is 
bekerült, sőt a békehadrendbe is beállítottak egy üteget, ám utólag törölték, 
mert a német hadvezetőség az anyag átadása elől elzárkózott és csak 1944. 
augusztusában adták át egy háromüteges léggömbgát osztály anyagát.53 

Mivel a HM az ágyús ütegek lőelj árasnak kezdetleges voltával teljesen 
tisztában volt, elsősorban ezen igyekezett segíteni, hiszen ezek alkották a 
légvédelem gerincét. Figyelemmel kísérte a német légvédelem tapasztalatait 
és az éjjel támadó bombázók leküzdésére a radar bevezetését tartotta leg-

45 HL 5 282/eln. 1. vkf.—1943. 
46 HL 801/eln. h d m . csf.—1943. 
47 HL 5 690/eln. 1. Vkf.—1942. 
48 HL 4 788/ein. 1. vkf.—1943. 
49 A Nagy Honvédő Hábo rú tör ténete . Budapes t , 1964. II. kö te t 201. o. 
50 HL 4,548/eln. 1. vkf.—1941. 
51 HL 4.139/eln. 1. Vkf.—1942. 
52 HL 3 014/eln. l. vkf.—1943 ; 10.742/eln. 2. vkf.—1943. számnál . 
53 HL 3.555/M. 1./a.—1944. 
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fontosabbnak. Az elhárító rendszerek tanulmányozására bizottságok utaztak 
Német- és Olaszországba; ennek eredményeképpen dr. Jáky József hmtk. 
alezredes, aki mint gépészmérnök a híradóügyek szakembere volt, részletes 
jelentést nyújtott be a külföldi rendszerek anyagáról és működéséről.54 

A német rendszer négy radar-alaptípusra épült. A nagy hatósugarú kereső 
műszer érzékelte a közelgő gépeket, megadta irányukat és durva távolságu
kat. Az ágyús ütegek tűzvezetését a kb. 30 km hatósugarú tüzérlokátor vé
gezte, mely pontos célelemeket szolgáltatott. Az éjjeli vadászrepülőket egy 
közepes hatósugarú földi műszer vezette a cél közelébe, ahol a negyedik 
típus, a vadászgépbe szerelt lokátor lépett működésbe. 

Kereső lokátorként a Fu. Mg. A 1. jelű (Fu. Mg. = Funk Mess-Gerät) 
„Freya" elnevezésű rádióbemérő műszert használták, mely 2,4 m hullámhosz-
szal 120—200 km-re érzékelte a célt, oldalszöget és hozzávetőleges távolságot 
szolgáltatott. Irányzási pontossága 5—10° alatt maradt. Csak beépítve volt 
használható, hatalmas ráosantennája — melyet a tüzérnyelv matracnak ke
resztelt el — a kezelők és a műszer elhelyezésére szolgáló kabinra volt fel
erősítve. 

Az ágyús ütegek a Fu. Mg. 39 T(D) jelű, „Würzburg" elnevezésű műszert 
használták, melyet a típusjel ,,D" végbetűjéről általánosan Dórának nevez
tek. A jeleket kisugárzó, axiálisan forgó dipolantenna a 3 m átmérőjű para
bolatükör közepéből nyúlt ki. Négykerekű alvázán könnyen mozgott, súlya 
nem érte el a 1,5 tonnát. Hatósugara 30, kedvező viszonyok között 70 km-ig 
terjedt; oldal- és magassági szöget, valamint távolságot szolgáltatott, melye
ket kábelösszeköttetéssel betáplált a 40 M. német lőelemképzőbe. Pontossága 
oldalban 5—8, magasságban 7—9/16° volt. Távmérési képessége 25—40 m-es 
hibával felülmúlta az optikai műszerekét, mert a radarnál a mérési hiba ál
landó volt, viszont a sztereo-támérőknél a távolság arányában progresszívan 
nőtt. Az ágyús ütegeknél rendszeresített 4 m-es 35 M. Zeiss altiméter 5 
km-en 80 m, 10 km^en 320 m hibával mért. Ezért az ütegek nappali tűz
harcnál is inkább a lokátorral mérték a cél távolságát. Ez a műszer a magyar 
légvédelemnél a tüzérség védőszentjére utaló „Borbála" nevet kapta. 

A vadászirányító lokátor az előbbi műszerből továbbfejlesztett Fu. Mg. 65 
jelű Würzburg—Riese (=óriás) volt. Ez a 8 tonna súlyával és 7,5 m átmérőjű 
parabola^rácstükrével valóban óriás volt, ezért csak beépítve alkalmazták. 
40—75 km hatósugarával ugyanazon adatokat szolgáltatta, mint a „Dora", 
de pontosabban és irányzási hibahatára 1,5—1,8/16° között mozgott. Egy va
dászirányító állomáshoz 2 db Riese tartozott, melyek egymástól függetlenül 
az éjjeli vadászgépet és az ellenséges gépet irányozták. Mindkét megirány
zott objektum helyzetét egy fokhálózati tejüvegtérképre vetítették és ennek 
alapján a vadászirányító tiszt rádión folyamatosan tájékoztatta a vadászgép 
pilótáját. Állandó adatközléseivel oly közel vezette az ellenséges géphez, hogy 
a vadászpilóta felismerhette annak árnyképét, esetleg meglátta a motorok 
kipufogó lángjait. Később kapott szerepet a negyedik radartípus, mely az 
éjjeli vadászgép fedélzeti, kis hatósugarú lokátora volt (Lichtenstein Gerät) 
és segítségével a vadász pontosan megközelíthette ellenfelét. A Würzburg-
Riese a magyar légvédelemnél a „Bagoly" nevet viselte. 

Jáky alezredes beszámolója három pontban összegezte a teendőket: mérő
készülékek beszerzése, korszerű éjjeli vadásztípus, nagy űrméretű légvédelmi 

54 HL 5 852/eln. 1. vkf.—1942. 
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ágyúk beállítása. Ennek kapcsán kívánatosnak tartott volna Németországtól 
2 kereső-, 8—10 tüzér- és 2 vadászlokátort, valamint 3 Dornier Do 217 és né
hány Messerschmitt Me 110 éjjeli vadászgépet vásárolni, végül pedig 8—10 
db 12,8 cm-es nehéz légvédelmi üteget. Haladéktalanul meg kell indítani a 
hazai lokátorkísérleteket, egy repülőteret (Ferihegy) berendezni éjjeli va
dászok telepítésére és megtárgyalni a németországi kiképzés lehetőségeit — 
javasolta. Felvetette a kérdést, hogy a repülőgépgyártás mintájára nem kel
lene-e államközi szerződéssel biztosítani a műszerek gyártását. 

A hazai kísérletek ékkor már nagy intenzitással folytak az Egyesült Izzó 
Rt. gyárában, ahol dr. Day Zoltán műegyetemi tanár vezetése alatt 8 mérnök 
és fizikatanár (kettő a Műegyetemről, hat az Izzóból), továbbá 20 műszerész 
működött.55 Egyelőre 150 000 pengőt kaptak a kísérletekre és Jáky alezredest 
kinevezték a rádióloikátorok hazai gyártása miniszteri biztosának.56 A munkát 
némileg megkönnyítette, hogy az Egyesült Izzó Rt. német rendelésre lokátor
alkatrészeket is gyártott. A legkisebb pontosságot igénylő keresőműszer oly 
mértékben megoldott kérdésnek látszott, hogy a VKF 7. ö. (híradás) osztálya 
a Standard Villamossági Rt-nél megrendelte 4 db „Viktor" (magyar „Freya") 
gyártását. Erre már csak azért is szükség volt, mert Németország a kezdeti 
ígéretek ellenére nem volt hajlandó átadni a műszerek gyártási dokumentá
cióját. A hazai alkatrészgyártás ellenszolgáltatásaképpen a német Eirodalmi 
Légügyi Minisztérium (RLM) végül is elfogadta a magyar rendelést és vállal
ta az alábbiak leszállítását: 

3 db Würzburg-Dora á 410 000 = 1 230 000 pengő, 
2 db Würzburg-Riese • á 574 000 = 1 148 000 pengő, 
1 db Freya 656 000 pengő és 
3 db éjjeli vadászgép á 900 000 = 2 700 000 pengő 

értékben.57 

A budapesti német légügyi attasé februárban értesítette a HM-et, hogy a 
műszereket április elején szállítják.58 

A Légvédelmi Erők parancsnoksága a lökátorrendszer-szükségletet az egyes 
területi tüzércsoportok részére a következőképpen állapította meg: a kereső 
rendszerben Budapestre 4, a Balatonra és Miskolcra 3—3, Győrbe, Lispére és 
Szolnokra 1—1 Freya; a honi ágyús ütegeknek 45 Dora. A továbbfejlesztésre 
— az ország határain kívüli felállításra — 27—30 Freyát, az újonnan felállí
tandó ágyús ütegek részére 20 Dórát kért. Az éjjeli vadászirányításhoz 5 va
dász-sejtet (2 Riese + 1 Freya) tartott szükségesnek Budapest védelmére; a ter
vezett fejlesztés I. ütemében a Balatonra 2, Miskolc, Győr és Lispe térségébe 
1—1 sejtet; a II. ütemben Budapestre és a Balatonra 2—2, Miskolcra, Győrbe, 
Lispére és Szolnokra 1—1 sejtet.59 

A budapesti 102. légvédelmi tüzérosztály, mint a 201. honi osztály anya
alakulata, márciusban németül beszélő és légvédelmi figyelőszakasz^kiképzésű 
személyekből lokátorképző keretet állított össze. A németországi Heiligensee-i 
III. Légvédelmi Tüzériskolára kiment 5 tiszt, 3 hadapród, 3 tiszthelyettes és 
további 42 fő legénység, hat heti kiképzésre. Visszatértük után a Soroksári út 

55 HL 4 600/eln. 1. vkf.—1943. 
56 HL 14 624/ein. III. Csfség—1943. 
57 HL 7 769/eln. 3a—1942. 
58 HL 4 803/eln. 1. vkf.—1943. 
59 HL 4 807/eln. 1. vkf.—1943. 
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114. sz. alatti Rákóczi-laktanyában (régi Rokkantház) helyezték el őket és meg
kezdődött az első Légvédelmi Rádió-Bemérő (LRB) üteg szervezése, mely 271. 
számmal a Budapesti Légvédelmi Tüzérparancsnokság alárendelésébe került. 
ösz végén a három Dora (magyar elnevezéssel: Borbála) állásba ment a bu
dapesti tűzrendszer három 8,8 cm-es ütegénél. További három magyar szer
kesztésű Borbála gyártásban volt a Standard-nél, a HM a futóművek céljaira 
októberben kiutalt 3 db gépágyú-futószerkezetet, megerősített tengelyrugók
kal.60 

Az első magyar Freyát — mely a „Viktor" helyett a „Sas" elnevezést kapta 
f L a 3. képet) — szeptemberben a Jánoshegyi kilátó mellett állították fel,61 

azonban a hely kiválasztása nem bizonyult megfelelőnek, ezért áttelepítették 
Sári község mellé, ahol december 20-án megkezdte üzemét.62 

Feladata a budapesti rendszer három Borbálájának tájékoztató adatokkal 
való ellátása volt. A HTI olyan műszert szerkesztett, mely a kereső lokátor 
adatait átértékelte és így nemcsak a tüzérlokátor, de a tüzérparancsnokság tűz
vezetését is megkönnyítette.63 Az LRB/K elnevezésű kereső műszereket a 201. 
LRB ütegbe fogták össze, melybe 4 kereső félszakasz tartozott.64 A két Riese 
vadászirányító lokátor novemberben Dunapentelén működőképes volt,65 decem-

3. kép 

60 HL 68.805/eln. 3a—1943. 
61 HL 5.839/eln. 1. vkf.—1943. 
62 HL 6.653/eln. 1. vkf.—1943. 
63 HL 6.211/eln. 1. Vkf.—1943. 
64 489. számú Hadiá l lománytáb láza t , 1944. 
65 HL 6 444/eln. 1. Vkf—1943. 
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bérben egy német Freya is beépítésre került mellettük.66 Ez az egység képezte 
a 272. LRB/V üteget. Az 1943/44. évi források a 201., 271., 272. és 273. ütegek 
létezéséről tesznek említést. A 271. üteg állományába, három szakaszban, 12 
kereső félszakasz tartozott.67 (Lásd a „Lgv. Rádió-Bemérő ütegek hadiállomá
nya" című táblázatot.) Ez az ütegtípus — mely csak a Borbálák kezelését vé
gezte — az 1945. évre szóló állománytáblázatokban már nem lelhető fel, vi
szont ekkor minden 8,8 cm-es ágyús üteg szerves részét képezte egy LRB 
félszakasz, melynek személyi összetétele pontosan megegyezett a 271. LRB 
üteg egy félszakaszával.68 A 272. és 273. ütegek állománytáblázata nem ismert. 
Ezek LRB/V, vagyis vadászirányító ütegek voltak.69 

Egy szeptemberi jelentés arról számol be,70 hogy a második LRB/V — me
lyet Jászkiséren vagy Terecskén kívántak felállítani — elkészült. Viszont egy 
hónap múlva Jáky alezredes azt közölte, hogy az üteg folyó évben még nem 
lesz használható.71 Mivel hazai gyártásban vadászirányító lokátor nem készült, 
itt csakis a második magyar „Sas" műszerről lehet szó, melyet egy vadászirá
nyító telep kereső műszerének szántak. Ugyancsak ő jelenti decemberben, 
hogy a németek három vadászirányító és több kereső telepet kívánnak léte
síteni és ezeket a magyar légvédelem is használhatja.72 

4. kép 

66 HL 6.654/eln. 1. vkf —1943. 
67 490. számú Hadiá l lomány táb láza t 1944. 
68 466. és 466/a. számú Hadiá l lománytáb láza t , 1945. 
69 Hadiá l lománytáb láza tok t á rgymuta tó ja , 1943. 
70 HL 5.908/eln. 1. vkf.—1943. 
71 HL 6.195/eln. 1. vkf.—1943. 
72 HL 5.908/eln. 1. vkf.—1943. 
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Most már a Légvédelmi Erők parancsnokságára várt a feladat, hogy a loká
torok birtokában új lőeljárásokat dolgozzon ki. A 8,8 cm-es ütegekkel semmi 
teendője nem volt, mert a tüzérlokátor a 40 M. német lőelemképzőre kapcsolva 
automatikusan szolgáltatta a célelemeket. A 29 M.. ágyús ütegeknél fontos 
szerep jutott a céleleimátszámító szerkezetnek, mely képes volt a 7 km-ről 
érkező adatokat átszámítani. Ezért a három 8,8 cm-es ütegtől 7 km-en belül 
telepített 29 M. ütegek a lokátor adatait fel tudták használni. Kedvező eset
ben az átszámító műszer adatait közvetlenül a lőelemképzőbe táplálták be. 
Amennyiben a lőelemképző régi típusa vagy az adott harchelyzet (túl nagy 
célmagasság és sebesség) miatt nem volt használható, úgy a vezényszótáblás 
lőeljárást kellett alkalmazni, melynél a jeladószekrény közbeiktatására is szük
ség volt. (L. a 4. képet.) 

Az 1944. évről, amikor az angolszász légitámadások ténylegesen bekövetkez
tek, csak töredékes forrásanyag áll rendelkezésre. A honi állásokban levő régi 
alakulatok száma csökkent, mert hét osztály (VI., VII., VIII., IX., 52., 55. és 
105.) hadműveleti területre vonult, ami 12 ágyús és 14 gépágyús üteg fokoza
tos kivonását eredményezte. Ezt részben a gyártásból kikerülő 29 M. ágyúk 
száma ellensúlyozta, másrészt a német szállítások megindulása, melyek lehe
tővé tették, hogy a hét honi osztály nagy részét feltöltsék az előírt hat ágyús 
és hét gépágyús ütegnyi állományra; sőt megalakulhatott a 208. honi tüzér
osztály, továbbá a 203. és 204. honi fényszóró osztály. A szállítások nemcsak 
számbeli, hanem főleg minőségi javulást eredményeztek, mert tűzerős, hatlö-
veges, 8,8 cm-es ütegek kerültek állásba, sőt néhány 10,5 cm-es üteg is érke
zett. Az ütegek egy része tüzérlokátorral is fel volt szerelve. A honi vadász
repülők száma is megnövekedett, mert egyre több Messerschmitt Me 109 G 
vadászgépet kapott a magyar légierő. Májusban három, szeptemberben öt, 
decemberben nyolc honi vadászrepülő század működött.73 

Eredményekről a tárgyalt időszakban még nem lehet beszámolni, mert a 
magyar légvédelmi tüzérség első komoly erőpróbájára csak 1944. áprilisában 
került sor. 

CSENDES LÁSZLÓ 

TÖRTÉNELEM A TÉRKÉPEKEN 

Lázár deák térképétől a részletes katonai felmérésekig 

A hazánk területét ábrázoló térképek vizsgálatával, fejlődéstörténetével fog
lalkozva nem szabad figyelmen kívül hagyni a rajtuk levő olyan feljegyzése
ket, amelyek nem a földrajzzal, illetve a térképészettel kapcsolatosak. A nap
jainkban fellelhető 16—18. századból eredő térképek egész során megfigyel
hetjük, hogy a kartográfusok a földrajzi tájékoztatáson túl történelmi ada
tok és ábrázolások megörökítésére is törekedtek. 

Az utóbbi időben valóságos mozgalom, új társadalmi és szellemi igény je
lentkezik múltunk történelmének feldolgozására, ismereteink gazdagítására. 

73 HL 101. vadászrepülő ezred, 2. csomó; Zárójelentés, 1945. január 14. 
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E törekvéseket a térkép — mint kettős információhordozó — nagyon jól ki
elégíti, hiszen a látványos bemutatáson túl gazdag ismeretanyagot tartalmaz. 

Jelen feldolgozás abból az időből kívánja bemutatni a történelmi vonatko
zásokat, amikor egy-egy kartográfiai alkotást csak a kiváltságosak tudhattak 
magukénak. Az elmúlt századokban a hazánkat ábrázoló térképek — más kül
földi munkákhoz hasonlóan — elsősorban díszítésükkel vívták ki az elisme
rést. Legtöbb esetben a szegényes földrajzi ábrázolásokat kárpótolják azok a 
feljegyzések, amelyeket valamely történelmi hely jelöléséhez kiegészítésnek 
szántak. A 18. század előtti térképeink a településtörténeti vizsgálatok szem
pontjából a legritkább esetben jöhetnek számításba, ilyen vonatkozásban ma 
már elsősorban pusztán térképtörténeti értékkel bírnak. 

A vizsgált időszakban kartográfiai mérföldkőnek is tekinthető Lázár deák 
1528-ban megjelent Magyarország térképe, mely nemcsak mai ismereteink, de 
a korabeli források szerint is kivívta a külföld elismerését.1 Az egykori ese-

1. kép. Részlet Lázár térképéből. 

menyeket ábrával és helyenként latin nyelvű felirattal is magyarázta az al
kotó. Értékes történelmi elem a térképen a törökdúlta terület pontsorral tör
tént körülhatárolása, melyet sokáig útnak tekintettek. A települések hovatar
tozását a jelentősebb helyek esetében zászlóval, illetve félholddal jelöli. A vé
delmi jelleget kifejező városfalak, várak, tornyok, gazdagon illusztrálják az 

1 A vizsgált térképek többsége a Hadtörténelmi Intézet Térképtárának (továbbiakban HIT) 
gyűjteményében, az utalt jelzetek alapján található. B. IX. a. 482/6. Lásd még Castiglione 
László: Az ókor nagyjai. Budapest, 1971. 326—331 o. és Kulcsár: Bonfini magyar történetének for
rásai. Budapest, 1973. 139—140. o. 
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országot elsőként ábrázoló térképet. A Mohács település-ábrájához írott szö
veg például: „Hie bey Dissin Kreutzten ist Khünig Ludwig mit den seinen 
von Soleymanno magno (dem Zwelfftn Türkischen Kayssr) erlegt wo denn 
Anno 1526. die 29. Augusti." (= Itt, ennél a keresztnél szenvedett vereséget 
Lajos király az övéivel a tizenkettedik török császártól, a nagy Szolimántól, 
auguszts 29-én.) (L. az 1. sz. képet!) A Dráva és Duna találkozásának szög
letében csatajelenet látható, szemben álló ágyúkkal. Térképi ábrázolásánál első
ként alkalmaz — a zsúfoltság miatt, a Bakony területén — utalószámokat a 
településábráknál, majd ettől nyugatra az utalószámokkal együtt feljegyzi a 
települések nevét. Szombathely ábrájánál: „Sabaria Patria Divi Martini Epis-
[copi]". (=Szombathely, Szent Márton püspök hazája.) Turnu Severinnél 
(Zeuerinum = Szörényvár) a méretarány szerint több mint 1000 méter hosszú 
oldalnézeti ábrázolású híd és az alábbi szöveg olvasható: „Pons Traiani de quo 
Dion Cassius Historiographi in vita Traiani". (==A híd melyről Cassius Dio 
történetíró Traianus élete c. munkájábom. ír.) A látványosan ábrázolt hidat 
Traianus római császár hadmérnök-parancsnoka, Apollodoros építette, Bonfini 
több helyen említi, hogy látta a pillérek roncsait, valószínűbb azonban, hogy 
korábbi szerzők leírására alapozva hivatkozik „látomására". A hidat Cuspinia-
nus rajzolta a Traianus-oszlop domborműszalagján látható ötlyukú híd ábrája 
alapján. „Mondhatom, igen sok kétségem volt afelől, hova is tegyem Traianus 
Duna-hídját. Most, hogy megtaláltam a Magyar Királyság térképrajzát és 
erről egy térképtáblát adtam ki, a hidat helyére tudtam tenni."2 Galambócnál 
(Golubac) csatakép és a következő felirat látható: „Hie Imperator Sigismundus 
Golumbecium cum Mahumete Septimo Thurcarum Imperatore infeliciter pug-
navit 1409." (=Itt, Galambócnál vívott balszerencsés csatát Zsigmond császár 
Mohameddel, a törökök hetedik császárával 1409.) 

Lázár „módszere", azaz hogy mappáját a kartográfiai értékeken túl tör
ténelmi feljegyzésekkel is gazdagítani igyekezett, hosszú időn át követőkre 
talált. A fenti feljegyzést megtaláljuk Lazius 1552-ben és 1556-ban megjelent 
térképein, Vavassore 1553-ban kiadott munkáján, Zyndt 1567-ben megjelent 
haditérképén; Sambucus (Zsámboki) 1566. évi és Sandrart 1664. évi mappáin 
már szövegmódosítással találkozunk (a változott szöveget lásd a fenti térké
pek részletes ismertetésénél.) 

A Lázár-térkép némileg módosított kiadására került sor 1553-ban, illetve 
1559-ben. Az utóbbi kiadáson Székesfehérvárnál feljegyezték, hogy itt koro
názzák és temetik a királyokat: „Hic coronant el Sepeliunt Reges." 

Francesco Roselli Mátyás király udvarában — több forrás utalása alap
ján — térképészként tevékenykedett. Sajnos, éppen Magyarországot ábrázoló 
térképéről nincs tudomásunk. Egyes térképtörténeti források szerint Lázár 
Roselli korábbi térképét használta fel országábrázoló mappája elkészítéséhez. 
Igazolva látjuk ennek valószínűtlenségét, ha a két térkép összevetésénél a to
pográfiai elemek egymáshoz való viszonyát megvizsgáljuk.3 Roselli Közép-
Európa térképén hazánkat is ábrázolja, de a Duna-kanyar, illetve a Balaton 
fekvése és földrajzi helyzete a Lázáréhoz képest rendkívül pontatlan. Közép-
Európát ábrázoló mappáján Nagyváradnál ezt olvashatjuk: „Hic jacet corpus 
sancti Ladislao" ( = Itt nyugszik Szent László teste). Az Ibar, Morava és Duna 
torkolatánál: „Hic struit Rex turcarum suas naves et per hoc flumen eas in 

2 Bendefy L.: Lázár deák „Tabula Hungáriáé". Geodézia és Kartográfia 1974. 4. sz. 
3 Fodor Ferenc: Magyar térképírás. Budapest, 1952. 12. o. 
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danubium mittit" (== Itt építi a törökök királya a hajóit és eme folyón küldi 
a Dunára./' 

A mohácsi csatát követően fellendült az ország térképi ábrázolása és a tör
ténelmi események rajzos — szöveges rögzítése. 1566-ban Nürnbergben jelent 
meg Mathias Zyndt „Das Khynigreich Hungarn" c. térképe, amely feltün
teti a török sereg felvonulását, a táborozó császári sereg helyét Komárom és 
Győr környékén.5 Ábrázolásmódjában, de feliratokban is jóval ' gazdagabb a 
fenti térképet egy évvel később követő munkája. A bő topográfiai tartalmon 
túl Szigetvárnál a következő feljegyzést találjuk: „Zyget 1566. sept. 7. ver
loren". ( = Szigetvár, 1566. szept. 1-én elesett). Mohácsnál: „Kunig Ludwig ist 
geschlagen von der T. [ürkischen] K. [aiser] So.[liman] 1526. den 29 Aug. und 
all s verhert wie lang die . . . geht" (== Lajos király 1526. augusztus 29-én meg
veretett Szolimán török császártól és mindent feldúlt olyan hosszan, amed
dig . . . megy). Budapestnél: Offen 1541. Septr. verlor[e]n". Székesfehérvár
nál: „Alba Regali Stulweysenburg 1543. .verlo[ren]". Feltünteti Belgrád elesté
nek időpontját (1521), mintegy támpontot adva a törökdúlás során elfoglalt 
nagyobb városok elestének időponti összevetéséhez. Belgrád északon: „Hie bey 
Belgrad wirt Mohomét der 2 und der 8 K. [aiser] von dem Johan Huniad hart 
geschlagen Anno 1456." (=Itt Belgrádnál II. Mohamed, a 8. császár, keményen 
megveretett Hunyadi Jánostól az 1456. esztendőben.) Esztergomnál: „Strigo-
nium, Gran 1543. den 10. Aug. verloren." ( = Esztergom 1543. aug. 10-én el
esett.) Pécsnél: „5 Kirchen 1543. v.[erloren]" feljegyzi, hogy 1566. szeptember 
4-én meghalt a tizenkettedik török császár, Szolimán: „1566 den 4. Sept. Starb 
der 12. T.[ürkischen] K.[aiser] Soli[man] zu 5. Kirchen." Pécs német nevének 
(Fünfkirchen) első szótagját (Fünf) következetesen számmal írja. Feliratok ol
vashatók még Szendrő, Tokaj, Gyula települések ábrájánál is. A térkép kere
settségére utal, hogy 1587-ben és 1594-ben újabb kiadásokban is megjelent. A 
harmadik kiadás felirati szövegébe bekerült a „corrigierte" (javított, módosí
tott) szó. A második és harmadik kiadás Prágában jelent meg.6 A harmadik 
kiadáson egy legyőzött sárkányon ülő sas, valamint Rudolf császárhoz szóló 
ajánlás található, eltérően a korábbi kiadásoktól. 

Wolfgang Lazius — mint katonaorvos — 1536-ban járt Magyarországon. 
Az utazás során készített vázlatok, begyűjtött információk, továbbá Lázár tér
képének felhasználásával hozzáfogott Magyarország részletes térképi ábrázolá
sához,7 „Regni Hungáriáé Descriptio"-ja 1566-ban jelent meg.8 A Dunántúlt áb
rázoló hadszíntér-térképén díszes keretben római császárok arcképábrázolásait 
találjuk, a nevek feliratával. A keleti oldalon NERO, majd névmegírás nélkül 
turbános fej és ANTONINUS AUGU[STUS]; északon IMP[ERATOR] OTHO; 
délen NERVA IMP[ERATOR] ; a nyugati szegélyen C. JULIA, GALL (GAL
BA?, GALLIENUS?) és IMP[ERATOR] TITUS arcképei láthatók. A Dráva 
bal partján sereg- és táborábrák. A Mura—Dráva torkolatánál: „Hie hat der 
Ertzherzog schifbrucke geschlagen" ( = Itt vert hajóhidat a Főherceg). A Duna 
jobb partján pontsor látható Bátától Győrig, mint más térképeken is, a meg
szállt terület határát jelezve. Tolna mellett: „Des Türken zug von Griechi
schen V. weissenburg" felirattal. Csurgó nyugaton gyalog- és lovascsapatok 

4 Roselli: Közép-Európa . 
5 HIT. B. IX. a. 487/8. 
6 Nat ional Bibl io thek Wien. No . 2251. 
7 Fodor F. : i. m. 31. o. 
8 HIT. B. IX. a. 487/1—1; B. IX. a. 1011/1. 
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2. kép. Kivágat Lazius térképéből. 

ábrájánál „Das Türkisch lager", délen, a Szina folyó mellett: „Das Künigisch 
láger' gleich auffs unzsser geschlag". (= A királyi seregek a folyó partján 
verték fel táborukat). (L. a 2. sz. képet!) A szelvény északi szélén levő fel
irat ,,Hie[r] sind die Bergstet da ma [n]golt gold und sylber gräbt". ( = Itt van
nak a bányavárosok, ahol aranyat és ezüstöt bányásznak.) 

Zsámboky (Sambucus) János történész, nyelvész és orvos, a kor szoká
sainak hódolva, térképkészítéssel is foglalkozott. Az 1566-ban megjelent térké
pét háromnyelvű helynévjegyzék gazdagítja. Történelmi feljegyzésként Galam-
bócnál ezt olvashatjuk: ,,Hic Imperator Sigismundus Cassus est 1496." Az év
szám feltehetően elírás, mert Zsigmond (1361—1437) magyar és cseh király 
akkor már nem élt, ám 1396-ban a déli határvidéket fenyegető törökkel szem
ben valóban vereséget szenvedett. Az 1578-as bécsi kiadású rézmetszet hátol
dalán latin nyelvű szöveges magyarázat található. A térkép az ország külön
böző tájain meghonosodott állattenyésztést a jellegzetes állatképekkel mutatja 
be. Történelmi vonatkozású feljegyzésként csak az alábbi olvasható: „Mise
rab [ilis] Claudes Ladovis (Ludovici) R.[egis] 1526" (= Lajos király szerencsét
len pusztulása 1526.f 

Zenoi Dominico 1567-ben készített térképe Magyarországot és Erdélyt áb
rázolja a török háborúk idején.10 A térképszelvényen figurális ábrázolások 
tömegét láthatjuk szöveges történelmi feljegyzések helyett. A Duna—Tisza-kö
zén, Szegedtől északra, ágyúkat vontató hatos fogatok, csatározó lovasok, után
pótlást szállító szekerek, vonulóban levő hadak, tevekaravánok, szétszórtan 

9 HIT. B. IX. a. 482/13., B. IX. a. 490/5. 
10 Országos Széchenyi Könyvtár Térképtára (a továbbiakban — OSZK) TM 5007. 
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lovas- és gyalogoscsapatok láthatók. Budát és Pestet bástyával körülvett tele
pülésként ábrázolja, tornyokkal. Mindkét helyen, a legkiemelkedőbb torony 
tetején, zászlót, legfelül félholdat ábrázol a szerző. 

Jacob Sandrart térképész (számos térkép rézmetszője is) „Neu Land 
Tafel von Hungarn 1664" c. térképén11 Nikápoly mellett a következő felirat 
áll: „Allhier geschah die erste Schlacht den Hungarn mit den Türken da 
K.[önig] Sigmund von Bajazet überwunden 20 000 Christen, doch auch 60 000 
Türken erschlagen worden A.[nno] 1396. d.[en] 28. Sept." (= Itt történt a ma
gyarok első csatája a törökkel, ahol Zsigmond király Bajazidtól legyőzetett; 
20 000 magyar, de 60 000 török is meghált 1396. szept. 28-án.) Térképein a tö
rök háborúk harci eseményeire utaló adatgazdagság külön figyelmet érdemel, 
felirat látható az eseményekre utaló időpont megjelölésével Mohács, Pécs, 
Szigetvár, Kanizsa, Veszprém, Kaposvár, Székesfehérvár, Várpalota, Győr, 
Tata, Komárom, Esztergom, Visegrád, Eger, Hatvan, Pest, Szolnok, Szeged te
lepüléseknél. Buda várbástyás ábrázolásánál ezt olvashatjuk: „Ofen, Buda, 
Hauptstadt in Hungarn. Verl.[oren] 1526., 1529., 1541." (= Magyarország fő
városa, Buda elesett.. .) Pest térképi ábrázolása fallal körülvett város képét 
mutatja, a berajzolt torony tetején félhold, az elestére utaló felirat: ,,verl.[oren] 
1526., 1541., 1614." A térképszelvény északi részén a magyar királyok és török 
szultánok nevét sorolja fel, kronologikus sorrendben. 1001-től 1664-ig negy
venöt magyar és tizenkilenc török uralkodó nevét olvashatjuk, időpontmeg
jelöléssel. A szelvény délkeleti részén Sandrart az alábbi kronogrammát tün
tette fel: „Gott ste Vre DeM bLVtglrlgen Türken Antichrist". (== Isten űzd 
el a vérszomjas török antikrisztust.) (A kis- és nagybetűk váltakozása betű
helyesen, felirathűen szerepel.) A szövegben elrejtett évszám a térképkiadás 
időpontját, 1664-et jelöli. 

Nicolas Sanson-nak, a francia „királyi térképész" kitüntető cím tulajdo
nosának 1690 körül kiadott Magyarország térképén, színezett pontsoros határ
vonal választja el a „keresztény Magyarországot" a töröktől zaklatott terü
letektől.12 Címkereti kartusát megtáltosodott paripák fogják közre mindkét 
oldalról. A fellelhető határábrázolás a török uralom legnagyobb magyarországi 
kiterjedését mutatja. A Balatontól délkeletre „BEGLER BEGLICZ DE BUDE" 
feliratot helyezett el a szerző, amely Bulgária és Albánia határáig terjed. ( = 
budai beglerbégség [vilajet]). 

Müller Ignác Magyarországot ábrázoló, 1769-ben elkészült térképe kar
tográfiai és történelmi vonatkozásban egyaránt előkelő helyet foglal el a ma
gyar térképírás történetében.13 A 12 szelvényből álló térkép papírgyártás
történeti szempontból is figyelemre méltó (1—1 lapja 98X68 cm, ez a méret 
ebben az időben ritkaságnak számít). Térképén számos határ menti őrhelyet, 
őrtornyot ábrázol. A településeket összekötő útvonalakra írt számok órákban 
fejezik ki a távolságokat. Hosszú lenne felsorolni az ország területén jelkulcsi 
ábrázolással feltüntetett várak, sáncok, erődök, fallal kerítettj^árosok nevét és 
a római kori utak nyomvonalát. Szám szerint harminckilenc fallal körülvett 
várat, illetve települést, tizennégy helyen jelentősebb sáncot ábrázol. Víz
rajzi szempontból vizsgálva jelentős kiterjedésű mocsarak és tavak ábrázolá
sa is fellelhető olyan helyeken, ahol ma legfeljebb a növényzet utal a terület 

11 HIT. B. IX. a. 539/5. 
12 HIT. B. IX. a. 539/6. 
13 HIT. B. IX. a. 513. Lásd még Bendefy L.: Egy kiváló m a g y a r t é rképsze rkesz tő : Müller Ig 

nác (1727—1804) Budapes t , 1974. 122—132. O. 
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egykori múltjára. A térkép díszítőelemei között van Mária Terézia és II. Jó
zsef arcképe, % a királyi korona, a kiterjesztett szárnyú sas, két egyenruhás bá
nyász, mögöttük a háttérben tárnabejárat. A jobb alsó sarokban, kőlapnak 
ábrázolt kiemelésen helyezték el a jelmagyarázatot (Explicatio). A szelvények 
déli szegélyén folyó menti tájképek aprólékos rajza látható. 

Az első katonai felmérés (1782—85) során készült térképek mind méret
arányukban, mind ábrázolásmódjukban az eddig felsorolt térképektől lényege
sen eltérnek.14 Az 1:28 800-as méretarány olyan természetes vagy mesterséges 
tereptárgyak ábrázolását, történelmi feliratok elhelyezését biztosítja, amelyekre 
eddig nem volt példa. Mint már utaltam rá, ezek a térképek elsősorban kato
nai felhasználásra készültek, mégis, ábrázolásaikkal, felirataikkal térképtörté
neti, történelmi, gazdaságtörténeti stb. ismereteinket is jelentős mértékben gaz
dagítják. 

A vizsgálat tárgyául választott szelvényeken (a jelenlegi országhatáron belüli 
térképlapok) az alábbi feljegyzésekre, jelkulcsi ábrázolásokra figyelhet fel a 
kutató : 

Régi sánc, erődítés jelei láthatók Keszthely, Tihany, Lippó, Paks, Vaskút, 
Aldebrő, Csorvás, Csanádpalota, Kiscsecs, Békéscsaba, Kerkabarabás, Szerencs, 
Zsáka, Mohács, Nagykanizsa körzetében. 

A felmérési szelvényeken dűlőnévként megírt „Akasztó hát", „Akasztó 
domb" és jelkulcsi jellel ábrázolt „Vesztőhely" is sűrűn fellelhető. A várme
gyék már 1713-ban, az elszaporodott gonosztevők kiirtására, elrettentő pél
dául, akasztófákat állíttattak fel a forgalmasabb helyeken.15 

Jelentősebb útelágazásoknál, települések közelében — általában dombokon 
— akasztófa-jel, és „vesztőhely" felirat olvasható,16 például Hajdúsámson, Gyu
la, Tiszavasvári, Golop, Tálya, Nagykanizsa, Mosonmagyaróvár, Kaposvár, Vár
palota, Székesfehérvár (itt a város északi és déli részén is!), Tác, Heves, Kál, 
Szentes, Hidvégardó, Bódvaszilas, Halmaj, Bársonsáp és Püspökladány hatá
rában.17 

Gyógyvíz Balatonfüred, Tata és Kistapolca településeknél került ábrázolásra. 
Vár, kastély, templom romjainak ábrázolása18 található Zenye, Vasvár, Ke-

léd, Keszthely, Szentgyörgyvár, Szőkedencs, Inke, Szőc, Nemesvita, Badacsony
tomaj, Hegymagas, Raposka, Gyulakeszi, Tapolca, Káptalantóti, Marcali, He-
rend, Nagyvázsony, Taliándörögd, Vászoly, Köveskál, Szentbékkálla, Zánka, 
Balatonszepezd, Kővágóőrs, Balatonrendes, Balatonakaii, Lengyeltóti, Alsó
bogát, Kürtös, Pamuk, Polány, Magyaregres, Somogyaszaló, Tihany, Mernye, 
Kisbér, Űjdalmad, Attala, Várgesztes, Vértessomló, Regöly, Csővár, Galga-
mácsa, Üllő, Üjhartyán, Tatárszentgyörgy, Orgovány, Pásztó, Nógrád, Ecseg, 
Tárcsa, Nyáregyháza, Albertirsa, Hantháza, Bocsa, Somoskőújfalu, Kiskunfél
egyháza, Parád, Tömörkény, Kuncsorba, Nagykapáncs, Csorvás, Nagylak, Fáj, 
Mezőberény, Boldogkőváralja, Vésztő, Sarkadkeresztúr, Berettyóújfalu, Be-

14 HIT. B. IX. a. 527. 
15 Eckhart Ferenc: A földesúr i bün te tőb í r á skodás a XVI—XVII. században . Budapes t , 1954. 104., 

121., 139., 144. o. ; Gönczi Ferenc: Somogyi be tyárv i lág , Budapes t , 161. o. (prot . 1. 216. 2.) 
16 Szöveges m a g y a r á z a t k é n t : Gericht . Hochger icht , Bergger icht , Galgen Galgenberg . 
17 Eckhart Ferenc: i. m. 104., 121., 144. o.; HIT. B. IX. a. 527. Coll. VI. Sect. 11., v n i 24., IX. 

22., 23., XIX. 17., XXI. 8., 9., XXII . 12., 20., XXIII . 27. 
18 A rom(ok) je lkulcs i áb rázo l á sá t : R., Rud, Rúdra . , i l letve R u d e r a fel jegyzések egészít ik ki . 
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TÖRTÉNELMI ÁBRÁZOLÁSOK 
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rettyószentmárton települések határában, többségükben erdős, hegyes terüle
ten, távol a falvaktól. 

Keresztbe rajzolt kard és évszám feltüntetésével az egykori csatahelyeket 
jelölték például Nagykanizsa, Koroncó, Győr, Szigetvár, Mohács, és Szentes 
közelében.19 

Szöveges történelmi feljegyzést olvashatunk például Mohácsnál: „Lager Plaz 
der Hungarn vor der Schlacht unter König Ludwig" (== A magyarok táborhe
lye Lajos király alatt a csata előtt); feliratok vannak még Babarc, Nyárád, 
Siklós, Pécs, Székesfehérvár, Lánycsók, valamint Hollókő körzetében is.20 

Nem kevés a dohánykert, fácánkert, vadászház, birkaistálló, fürdőház és 
téglaégető; meglepően sok a malom, szélmalom, vízimalom, fűrészmalom 
változat. Számszerűleg a csárdaábrázolás a legtöbb, pedig a településeken 
belül levőket nem is tüntették föl. Többségük jelentősebb utak elágazásánál, 
illetve nagy távolságra levő településeket összekötő utak mentén található. 

A sok-sok feljegyzés között a legkülönbözőbb változatok olvashatók, így 
például farkasverem, üveghuta, birkaistálló vagy „Lusthaus" (= kéjlak, nagy
úri mulatozásra szolgáló kastély) is. Feltűnő, hogy a fürdőház-ábrázolások 
csaknem minden esetben a településtől 500—1000.méterre találhatók. 

Van olyan térképszelvény is, (Coll. XX. Sect. 25.), ahol a 200 km--t ábrázoló 
szelvényen egyetlen település sincs. 

Különösen településtörténeti kutatás és vizsgálat során jelentős ezeknek a 
térképeknek a felhasználása, mégpedig a településhelyek megváltozása, illetve 
a településnevek alakulása szempontjából. 

Garabonc Zala megyei kisközség például az 1783-ban készült térképen21 Kis 
Rada és Magyarod települések összekötő vonalának felezőjében, attól kissé délre 
helyezkedik el. A település nagyságát tekintve az ábrázolás alapján jelentő
sebb mint Kis Rada, ami a formáját illeti, a falu közepén csizma formátumú 
beépítetlen terület látszik. A „Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában" c. kiadvány a községre vonatkozólag ezt írja: „Garaboncz (Gara-
bancz), Villa Garaboncz (1335: Zalai Okit. I. 296., 1444. 1470: Veszprémi kápt. 
h. It. Cap. 11.) Poss. Gerebench (1342: uo. Cap. 11.) Garabanch (1376; uo.). 
A veszprémi káptalané volt. 1335-ben Rada határjárásakor említik az innen 
Kermendre vezető nagy-utat. Ma is megtaláljuk Rada mellett, Kis-Komáŕom-
tól é. felé." 

Az 1799-ben kiadott „Magyar Országnak leírása" így jegyzi: „Garabótz, 
vagy Garabontz. Magyar falu Szála vármegyében, földes Ura a' Veszprémi 
Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Szála Apátitól nem messze. 
Határja termékeny, legelője, szőleje, erdeje, fája épületre, és tűzre elég van, 
malma helyben, piatzozása Kanizsán és Keszthelyen, első Osztálybéli."22 

A katonai felméréshez készült országleírás megjegyzése: „Hier kann man 
wieder auf einem von Bäumen gemachten Fuss-steig über den Morast Pas
sieren". ( = Itt is át lehet kelni a mocsáron, fából épített gyalogjárón.) 

A leírásoktól függetlenül az 1856—59 között készült térképek még változat
lanul előbbi helyén, az 1872-ben kiadott térkép viszont már Kis Rada telepü
lés déli oldalán, mintegy ahhoz csatlakozva ábrázolja és írja meg, Garaboncz 

19 HIT. B. IX . a. 527. Coll. V. Sect . 22., V í n . 12., XI. 22., 34., XII. , 33., XVI. 16. 
20 HIT. B. IX. a. 527., Coll. VI. Sect. 21., VH. 23., IX. 20., X. 30., XI . 22., 34., XII. 33., XIV. 33., 

XVI. 16. Té rképsze lvényenkén t ! részle tes feldolgozás: Csendes L.: Tör t éne lmi fel jegyzések és á b 
rák . (1782—1785) Budapes t , 1975. Kézira t gyanán t . 

21 HIT. B. IX. a. 527. Coll. VI. Sect. 22. 
22 HIT. VIH. 4. (Szak kvt.) 
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néven. Korábbi helyén lápot, vizenyős területet tüntet fel, a volt falunak még 
romos maradványára sincs utalás. 

Településeink az elmúlt évszázadok során, sőt még napjainkban is, nem 
csupán formájukban, megnevezésükben is változásokon esnek át. A helynevek 
a településtörténet legfontosabb forrásai közé tartoznak. Olyan időszakokra 
vonatkozólag, amelyekből írott emlékekkel nem rendelkezünk, a régészeti 
emlékeken kívül szinte egyedüli forrásaink, amelyekből az egykori telepü
lésre következtethetünk. 

A mai Széphalom például az első katonai felmérés szelvényén és az ország
leírásban (1784) Kis Bányátska23 nevű település, az 1853-ban készült fel
mérésen Bányácska Kis,24 1869-től viszont Kis Banyacska, a falu szélén „Ka
zinczy strja" (kuria) megírással.25 1902-től, Kazinczy elnevezése után, Szép
halom lett az addigi Bányácska neve. Ilyen és hasonló településnév-változással 
nagy számban találkozhatunk, ha az egykori és mai térképeket összevetjük. 
A névváltozások vizsgálata — terjedelménél fogva — külön bemutatást igé
nyelne, így itt csak utaltunk régi térképeink ilyen vonatkozású értékeire. Mo
numentális művet alkottak az első katonai felmérést végzők, melyet a világ
nak semmilyen állama nem múlt felül, írta Paldus József ezredes, aki első
ként adta hírül 1917-ben e térképek értékét és hozzáférhetőségét.26 

Közel fél évszázad múltán került sor újra részletes térképek készítésére, 
melyek tartalmukban és kivitelükben lényeges változást mutatnak az első fel
méréshez viszonyítva. A második katonai felmérés során (1829—66 között) 
készült térképek — a korábbiakkal összevetve — jelentős eltérésről, a telepü
lések és tereptárgyak új arculatáról, lényeges településszerkezet-változásról ta
núskodnak. Alaposabb — részletes — helyszínelési terepmunkára utal, hogy az 
erdőkben, a hegytetőkön nagy számú vár-, kastély-, templom- és kápolnaábrá
zolással találkozunk. Az ábrázolások értékeléséhez tudnunk kell, hogy a meg
erősített, jobban kiépített épületek, épületcsoportok, vár, erőd megnevezés
sel kerültek be a mindennapi szóhasználatba. Építésük helyét, a védekezés 
szükségessége kapcsán, a kedvező természeti körülmények kihasználása döntően 
befolyásolta. A várak kezdetleges formái a földvárak, melyek kutatását meg
nehezíti, hogy legtöbbször lakott településekkel kapcsolatosak. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy — a mindennapi élet követelményein túl — ezek a települé
sek kettős igény kielégítését célzó átalakításon mentek keresztül. A „földvár" 
fogalma alatt az árokkal és belső gáttal, esetleg cölöpsorral erősített helyet 
értjük. A földhalom-vár, vagy gyűrűvár kiképzése szélesebb árokkal és a ki
ásott föld kúp alakban való feldombolásával járt. A természetes vagy mester
séges halmon emelt, kezdetben fából készült toronyvár a környék megfigye
lésére szolgált.27 Az 1782—85 között készült térképeken az ábrázolt várak 
többsége romként szerepel, a második katonai felmérés szelvényein azonban 
romábrázolással csak nagy ritkán találkozunk. Várábrázolásnál nem ritka a 
település-, vagy személynévhez kapcsolt megnevezés, de olvashatók még „Bo
lond Vár", „Pogány Vár", „Ágas Vár", „Gerenda Vár", „Halom Vár", „Bús 
Vár", „Vő Vár", „Földvár" stb. megnevezések is.28 

Míg a fél évszázaddal korábban készült térképeken nagy számú, addig itt, 

23 HIT. B. IX. a. 527. Coll. XXIV. Sect. 10. 
24 HIT. B. IX. a. 527. Coll. XLII. Sect. 41. 
25 HIT B IX & 397 
26 Had tö r t éne lmi Köz lemények . Budapes t , Í917. XVIII. köt . 167—185. o., Paldus József e z r edes : 

Katonai térképek készítése n . József császár idejében, különös tekintettel Magyarországra. 
27 Gerő László: Magyar v á r a k . Budapes t , 1968.; u ő . : Os t romver te v á r a k . Budapes t , 1969. 
28 HIT. B. IX. a. 530. Coll. XXVI. Sect. 60., XXVII . 49., XXVIII. 54., 60., XXIX. 58., XXX. 50., 52., 

54., XXXI. 53., XXXIII . 58., XXXIV. 46., 51., XXXV. 46., XXXVI. 45., 46., XXXIX. 40., 41., 45., XLI. 
42., 44. 
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a második felmérés során készült lapokon, az ország területén összesen csak 
kilenc vésztőnelyábrázolás található. 

Romokat lényegesen kevesebbszer tüntetnek fel, mint korábban, ezzel szem
ben „Cukorgyár", „Vasgyár", „Kőedénygyár", „Szódagyár" felírással,29 gyógy
forrás megjelöléssel, vagy „kolera temető"30 ábrázolással is találkozunk. Agg
teleknél barlangbejárat, Rákoskeresztúrnál tüzérségi gyakorlótér, Székesfehér
várnál, „Janicsári csatorna" felírás olvasható. A Mecsek területén több, bá
nyászattal összefüggő feljegyzés, bányajelölés, a Szolnokot is ábrázoló tér
képszelvény déli részén, a településektől távol „Mausoleum", a Margitsziget 
északi csücskénél „Rom" felirat és ábrázolás látható.31 

Amíg fentebb a részletes térképeken történt ábrázolásokat vizsgáltuk, néz
zük meg, mit mutat hazánk első tájegység-térképe, amely Tokajt és környékét 
ábrázolja Fucker András 1749-ben készült munkája nyomán.32 Fucker tér
képe ábrázolásmódjában átmenet a látkép és térkép között, a látképre elsősor
ban halmocskás, vakondtúrásszerű domborzatábrázolása emlékeztet. A telepü
léseket tornyos épület rajzával, vagy más jellel ábrázolja. Gondosan feltünteti 
— a postakürt jelével — a postajárat állomásainak helyét. Tokaj település^ 
megírástól délre „Rudera Arcis" (= vár romja) felirat olvasható, a boroshor
dók bemutatása gazdag szüretre, nagy terméshozamra enged következtetni. 
Fucker területileg a Kassától a Tiszáig, illetve a Miskolctól Sátoraljaújhelyig 
terjedő területet ábrázolja, így nem közigazgatási egységet, hanem egy föld
rajzilag egybetartozó területet ölel fel. A térkép címében „Tokaiensis, Tar-
czal, Tallya, Mad . . . " (Tokaj, Tarcal, Tálya, Mád . ..) településeket nevezi meg. 
A terület meghatározásán túl a sokszorosításhoz szükséges vésést, a metszői 
munkát is önmaga végezte. 

Mikoviny Északnyugat-Magyarország térképe 1739-ben, a pestisjárvány ide
jén készült.33 Mint a térképen szereplő feliratból is kiolvasható, azzal a céllal 
készítette, hogy a hatóságok feltüntethessék a veszedelmes járvány miatt el
rendelt kordonok határvonalait. A jelmagyarázat szerint a sárgával jelölt 
helységekbe („Anno 1739 Peste infecta") már behatolt a pestis. A rózsaszín
nel festett területet lezárták a dühöngő járvány miatt, a terület határát fegy
veresek őrzik. Színezve ábrázolja térképén Mikoviny a főbb utakat, megjelöl
ve a pestis miatt ajánlatos kerülőket is. Figyelemre méltó, hogy a VI. Károly 
osztrák császár (azonos Mária Terézia atyjával, III. Károly magyar királlyal) 
személyes használatára készült példány a bécsi Albertina gyűjteményben ma 
is megtalálható. Egy ezzel azonos kéziratos példány a Hadtörténelmi Térképtár 
(Budapest) gyűjteményének is védett darabja, így a napjainkban megjelent 
fakszimile változat kiadása nagy keresettségnek örvend a térképgyűjtők, a 
térképkedvelők körében. A térkép értékét növeli, hogy díszítőeleme Mikovinyt 
és felmérő segédjét ábrázolja földrajzi meghatározás közben. 

Mikoviny hírneve messze túlterjed határainkon. A matematikával, mechani
kával, bányaműveléssel, bányagépészettel, földméréssel és térképkészítéssel 
foglalkozó polihisztort több műszaki ágazat is magáénak vallja. (Az Országos 
Bányászati és Kohászati Egyesület Mikoviny Sámuelről nevezte el 1950-ben 

29 HIT. B. IX. a. 530. Coll. XXIII. Sect. 53-, XXV. 48., XXIX. 64., XXXIV. 58. 
30 HIT. B. IX. a. 530. Coll. XXXVI. Sect. 53. 
31 HIT. B. IX. a. 530. Coll. XXXII. Sect. 50. 
32 HIT. B. IX. a. 2016. 
33 HIT. B. IX. a. 537. Mikoviny: Északnyugat-Magyarország térképe. Bendefy L.: Mikoviny Sá

muel kéziratos megyei térképei. MTA. Budapest, 1977. 
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alapított emlékplakettjét, amelyet kimagasló tudományos eredményekért ado
mányoznak.) 

Az 1800-as évek elején került kiadásra a Monarchia történelmének áttekintő 
térképe, amelyen — hazánk területét vizsgálva — szép számban láthatunk tör
ténelmünkkel összefüggő feljegyzéseket és ábrázolásokat.?Á A jelentősebb fel
jegyzések között találjuk a Duna—Tisza-közén Csongrád magasságában: „Kö-
nigr[eich]seit 1000. Erbkönigr [eich] seit 1687." ( = Királyság 1000, örökös király
ság 1867 óta.) Mohácsnál keresztbe rajzolt kard, valamint 1526-os és 1687-es év
szám, Bajától a Balaton ÉK-i csücskéig határábrázolás és ,,Gr[enze] v[on] 1538" 
( = határ 1538-tól). Légrád—Nagykanizsa—Balaton vonalában, majd Veszprém 
K-től Vácon át újra határábrázolást találunk ,,Gr[enze] [v]on 1606." Tokajnál 
kard és 1528-as dátum, Monynál (Muhi) kard és 1241, Egernél kard és 1596, Hat
vannál 1596, Vasvárnál 1664, Szentgotthárdnál kard és 1664, Győrnél 1598, majd 
a Rába jobb partján kard és 1809. Zsitvatoroknál a békekötés jelmagyarázati" 
ábrája és 1606-os megírás látható. Székesfehérvárnál,,Stuhlweissenburg (Osones) 
Albaregalis 1602 türk.[isch]" (=Székesfehérvár fosone]1602 török), Buda és 
Pest felirat alatt ,,1541—1696 türk", Vácnál 1684. Határábrázolás a Kárpát-me
dence északkeleti részétől Eger keletig az alábbi felirattal: :,,Gr[enz] d [es] 
Gebiets Bethlen Gabors (1621—30." ( = Bethlen Gábor fejedelemségének terü
leti határa.) A fenti határ déli csücskétől más színábrázolással, ugyancsak a 
határvonalra írva, „Gr.d. Gebiets Bocskais 1606". f— Bocskai fejedelemségének 
területi határa). A Duna—Tisza között csatornaábrázolással „Franz Canal 1802." 
Szegednél a Tisza—Maros torkolatától a Tisza bal partjánál, valamint a Maros 
jobb partjánál jelkulcsi ábrázolással keresztek, melyek a jelmagyarázat szerint 
„Sterbeorte merkwürdiger Personen" ( = jelentősebb személyek elhalálozási 
helyei). 

„Az Osztrák—Magyar Monarchia területén levő római kori települések és 
utak" címet viselő térképen különös érdeklődésre tarthat számot a Dunántúlt 
gazdagon behálózott útrendszer.35 

E fejezetben szólnunk kell olyan mappákról, amelyek valamennyi gyűjte
ményben „kéziratos térképek" megnevezéssel ismertek és külön-külön elsőbb
séget érdemelnek a tárolás, feldolgozás és védettség tekintetében. Mint a meg
nevezésből is kitűnik, ezek hagyományos rajzi eszközökkel és nem sokszorosító 
eljárással készültek; a legtöbb esetben ez egyediséget is jelent. Igaz, napjaink
ban is kéziratosként készülnek a topográfiai munkák, ezek némelyike — ügyes 
rajzkészségű topográfus esetében — szebb, és tartalmilag megbízhatóbb, mint 
az átrajzolt, nyomtatásban megjelent változat; korunk igénye, főként a példány
számok tekintetében, kéziratos térképekkel azonban kielégíthetetlen. Lázár 
deák térképénél utaltam rá, hogy térképtörténészeink a tájolási, névmódosí
tási stb. hibákat elsősorban az átrajzolásnak tulajdonítják, ez vitathatat
lanul rejt is magában hibalehetőséget. 

Nehéz feladat elé állítja a kutatót az a körülmény, hogy a régi térképekre 
vonatkozólag irodalmunkban nem talál útbaigazítást. A gyűjtemények anyagá
ról összeállított katalógus (ha egyáltalán van) ez ideig nem készült szaktudo
mányos bontásban. Mint máshol már utaltunk rá, minél több és minél régibb, 
de megbízhatóan hű térrajzú térképpel rendelkezünk, annál jobban értékel
hetjük a területi változásokat, annál alaposabb elemzést végezhetünk az írott 
és ábrázolt források összevetésével. 

34 HIT. B. IX. c. 139. 
35 HIT. B . IX. C. 26. 
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A gyűjtemények kéziratos térképeinek többsége nem országokat, (bár ilyen 
is akad bőven) hanem tájegységeket, leggyakrabban egy-egy település, vár, 
erőd, csatatér helyszínrajzát adja. Településtörténeti kutatás szempontjából 
felhasználható adatokat tartalmazó térképek — eddigi ismereteink szerint — 
először a császári hadseregnek a török elleni hadműveleteivel összefüggésben 
készültek hazánkról. A hadjáratok idején csaknem minden esetben készültek 
csata- és vártervek, táborozások, hadiszállások rajzai, ahol nem csupán a had
rend, a támadási terv került ábrázolásra, hanem az objektumok, sok esetben 
még a domborzat is, ilyen vagy olyan változatban. 

Balatonszentgyörgy és Mórichely erődítésének vázlatát mutatja be egy 
1572-ből eredő térképvázlat, a jelmagyarázat mellőzésével. A várakat körülvevő 
árkokat vonallal illetve pontsorral ábrázolta a szerző, Balatonszentgyörgynél 
a belső, Mórichelynél a külső gyűrűt jelölve pontsorral.36 

A Dunántúl jelentős kiterjedésű területéről ad áttekintő képet egy, az 1561-es 
évekből eredő térképvázlat.37 A területet keletről a Sió, délről a Kapós hatá
rolja. Mérete 44X34 cm. Tájolása közel északi, de pontatlan, így az ábrázolt 
települések helyének ábrázolása is csak megközelítő pontosságú. A vázlat a 
Kaposvár—Siófok—Simontornya közötti területen, háromféle ábrázolással, szem
léltető képet ad a pusztításról, a települések kihalásáról, amelyek közül szá
mosat ma már csak írott emlékükből ismerünk. A több mint 150 települést 
ábrázoló vázlaton az' elhagyott, lakatlan falvakat (Desertus Pagus) egy vonalra 
helyezett körrel, a lakatlan, romos településeket (Pagus inhabitatus) kettőzött 
vonalú „L" betűvel, végül a megerősített, oltalmat adó őrhelyeket (Praesidium) 
két oldalról lépcsőzött ábrával tünteti fel a szerző: Dombóvár, Kaposvár, Tö-
rökkoppány, Simontornya, Pincehely és Ozora. Külön jelzés, bástyaszerű áb
rázolás látható Damasy (Tamási) település megírásánál. A lakhatatlan telepü
lések a következők: Adocs, Adánd, Balatonkiliti, Balatonszabadi, Bedegkér, 
Geszti, Hékut, Igal, Jut, Juta, Kapoly, Kaposfüred, Karád, Kánya, Kisszékely, 
Magyaregres, Mezőhidvég, Miklósi, Nagyszékely, Nágocs, Osztopán, Pálfa, Sió
fok, Somogyegres, Tab, Tengőd, Tóti-psz,, Zics. Településtörténészek, de min
den bizonnyal a régészek is, sok hasznát vehetik a török megszállás nyomait 
bemutató térképvázlatnak. 

(Az ábrázolt települések további sorsát — későbbi létét hely- és névazono
sítással — táblázatunk tünteti fel. — 1. sz. melléklet.) 

A vázlaton feltüntetett nem azonosítható, elpusztult települések: Apáti, Baya, 
(Baja), Bekefalu (Békefalu?), Banány, Czablin, Ecsy, Feyereghaza (Fehéregy
háza), Ismin, Bsyani, Kisfalud, Kör, Kucsarich, Kvasnya, Lucsa, Mayorarok 
(Majorárok), Metzenyi, Kikes, Nagyvita, Nilos, Pazürök, Pornez, Sándor (Sán
dor), Surfil, Szárbost, Szenté, Tad, Tahi, Todli, (Toldi), Wamhaza (Vámháza), 
Salos, Ofavnay, Gyula. 

A továbbiakban ismertetett térképek részletes értékelésére nem térünk ki, 
inkább csak a jellegükre utalunk. A hazánk területét nem ábrázoló térképeket 
csak abban az esetben említjük, ha készítésük magyar személy közreműködé
sével összefügg. 

A felszabadító hadjárat előtti időből említést érdemel Tokaj és vidékének 
térképe (1660); a komáromi tábor (1661) rajza; a Vág völgyének térképe (1663), 
és több, 1664-ből származó, részletes tervrajz a szentgotthárdi csatáról, végül 

36 HIT. G. I. h . 12. 
37 Országos Levél tár . Esz terházy lt. Rep. 92. Fasc . 1. X. 9. 
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egy látványos, kéziratos térkép 1626-ból, mely — a hadrend ábrázolásával — 
Bethlen Gábor átkelését ábrázolja Sellyénél, a Vágón. 

A térképtörténeti irodalomból tudunk arról, hogy Thököly Imre (1657— 
1705) hadjáratai során megkövetelte a tervrajzok és terepfelvételek készíté
sét.38 

Magyarország sok várát „térképezték" fel a 17. században, ezek közül külön 
említést érdemelnek Marsigli, Hallart, Anguissola vár- és látképei. Ezeket a 
legnagyobb részben kéziratos térképeket, illetve ritka metszeteket a Hadtörté
nelmi Térképtár eredetiben vagy fotómásolatban szerezte be. 

Marsigli ezredes Duna-térképének (1726) legnagyobb értéke a medervonal 
mérésszakilag pontos meghatározása.39 

Széchenyi István megbízása alapján Vásárhelyi Pál készített tervet az Al-
Duna hajózhatóvá tételére 1836-ban.40 

Az 1827-ben kiadott ,,Reise-u. Influenz Karte.. ."-ból megtudjuk, hogy Ma
gyarországon és Erdélyben a postakocsin utazónak egy mérföldért 12 krajcárt 
kellett fizetnie.41 

Erődök alaprajzát és a Dardanellák kéziratos térképét egy 1788. évi kiadás 
mutatja be.42 (A Dardanellák védelmét 1770-ben III. Musztafa szultán a ma
gyar származású Tott Ferenc hadmérnök-tábornokra bízta. Feltehető, hogy az 
egykorú kéziratos térkép Tott feljegyzései alapján, esetleg közreműködésével 
készült.) 

III. Károly török háborúi alkalmával több térkép és tervrajz készült az or
szág déli részeiről. Ilyen például a „Strategische Übersicht zum Türkenkriege 
1716—18."43 

Buda kéziratos térképét (1749) Langer készítette az alaprajz és a perspekti
vikus ábrázolás kombinációjával, az ábrázolt épületeket számozta és rendelte
tésüket jelmagyarázatában feljegyezte.44 Buda és Pest kéziratos ábrázolása 
1760-ból való.45 1764-ből származik Eger színes, kéziratos erődítési térképe.46 

Batthyány, Bethlen és több tábornok nevét olvashatjuk a Mastrich—Breda-
környéki hadihelyzetet ábrázoló térképeken. A részletes ábrázolások 1747-ből 
származnak.47 

Lotharingiai Károly táborában magyar hadvezérek nevei olvashatók a „Feld-
Lager bey Löveberg" címet viselő 1:20 000 méretarányú, 1757-ben készült tér
képen.48 

Benyovszky kéziratos térképe a Worms melletti porosz állásokat tünteti fel 
(1794).49 

„A nemes magyar insurrectio József nádor parancsnoksága alatti mozdulá
sait" ábrázolja „Herceg Esterházinak igen fortélyos állása ellen" egy had
gyakorlatról egy 1797-ből eredő metszet.50 

Az áttekintő és részletes térképek történelmi forrásértéke ismertetésére, a 
térképi jelek, jelkulcsi ábrázolások bemutatására — a vizsgált időszakból — 

38 Márki Sándor: Földrajz i Köz lemények 1896. évf. 191—303. o. 
39 HIT. B. IX. b . 112. 
40 HIT. B. IX. b . 135. 
41 HIT. B. IX. a. 795/1. 
42 HIT. B. III . b . 12. 
43 HIT. H. III . a. 894. 
44 HIT. G. I. h . 67/1. 
45 HIT. G. I. 1. 67/3. 
46 HIT. G. I. h . 155. 
47 HIT. H. III . C. 583., 637. 
48 HIT. H. I I I . e. 1254. 
49 HIT. H. IV. a. 379. 
50 HIT. H. IV. a. 698. 
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a Neu ezredes szerkesztette térkép a legalkalmasabb. A „Geografische Charte 
des Königreichs Hungarn, aufgenommen unter der Direktion des Oberst von 
Neu in den Jahren 1782—1784" címet viselő, 1:192 000-es méretarányú térkép 
II. József rendeletére készült, a részletes felmérések alapján.51 Az új kerületi 
beosztás határát feltüntető részekből a vármegyék vezetőihöz másolatot küld
tek, hogy a helynevek írását ellenőrizzék, és így az esetleges módosításokat 
a kiadás előtt végrehajthassák. Az egyezményes, jelkulcsi jelek alkalmazása 
a később készült térképekre is nagy hatással volt. A térképeken ábrázolt jelek, 
jelzések, számszerű adatok a nyelvi határokat átlépve nemzetközileg is lehet
ségessé tették a térképek olvasását. Nem túlzás, ha úgy fogalmazunk, hogy a 
térkép „világnyelven" készül, jeleinek többsége a készítő ország nyelvjárá
sának ismerete nélkül is bárki számára érthető eligazítást nyújt. Az alábbi tér
képjelek betekintést engednek a vizsgált időszak egyezményes ábrázolási mód
jába. 

Kettős lándzsa, vagy keresztbe rajzolt kard csatamezőt, csónak átkelő helyet, 
kürt postaállomást, kettős vonalú hatágú csillag erődöt, kontúr nélküli csillag 
megerősített, fallal körülvett szabad királyi, vagy más várost jelölt. Hatfogú 
bástyával a nyílt városokat, háromfogúval a mezővárosokat jelölték; egyfogú-
val az olyan helységeket, ahol kastély volt. Szarvasaganccsal jelezték a va
dászházakat, kereszttel az egykori települések helyét, kör alapra, vagy épület 
jelére írott kereszttel templomot, vonalakkal körülvett keresztekkel pedig a 
temetőt. Karika zászlóval csárdát, fogadót, pohár jele forrást, ivóhelyet jelölt. 
Az épített vagy kijárt postautat kettős a helyi utakat egy vonallal ábrázolták. 
Pásztorbot a püspöki székhelyet, dőlt kereszt az apátságokat, folyó menti 
teknő aranymosást jelölt. A bányákat a ma is használatos, egymást keresztező 
csákánybalta jelével és minősítésüknek megfelelő felirattal (vas, szén, kő, ho
mok stb.) jelezték. A malmok helyét tüskézett kör jelével és papír, fűrész, ga
bona, zúzó stb. megjegyzéssel jelölték. 

A közhasználatú, ismert jelektől történő eltérés esetén mindenkor alkalmaz
ták az eltérő jelzések táblázatát, feltüntetve ott az ábrázolt jelek szöveges 
magyarázatát is. 

A térképeken fellelhető jelek, jelzések, feliratok a készítés idejéből eredő 
olyan támpontokat adnak a jelenkor kutatóinak, amelyek értékelésével min
den más irányú ismeret pontosítható, gazdagítható. 

A Csepel-sziget 1728-ban készült térképe Buda és Ráckeve melléktérképé
vel52 külön figyelmet érdemel. A mappa egy régebbi térkép helyreigazítása 
alapján készült, méretaránya 1:64 000, címe „Mappa Geographica über die 
grosse insul Csepeliense . . ." A szelvény három részre osztott; az északi sáv
ban Pest és Buda látképes ábrázolása a jelentősebb épületek megírásával, a 
középső sávban térképi ábrázolás a cím szerinti területekről, a déli sávban 
címszalag Ráczkeve felirattal; alatta a Dunát és a partján épült település képi 
ábrázolását láthatjuk. 

A folyók kéziratos térképei több szempontból figyelemre méltók. Kezdetben 
a folyók mélységét, az átkelésre, hídépítésre legalkalmasabb helyeket, a kato
nai, hadi szempontokat vették elsősorban figyelembe. A folyókat ábrázoló 
későbbi, gazdasági szempontokat is figyelembe vevő kéziratos térképek külö
nös értékét az jelenti, hogy az adott folyószakasz átkelőhelyeinek, árterületei
nek, a folyó menti települések helyének és kiterjedésének is pontos rajzát 

51 HIT. B. IX. a. 513. 
52 HIT. B. IX. a. 674/7. 
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adják, így például a Duna déli szakaszáról 1737-ben készült térkép, mely III. 
Károly második török háborújáról tudósít; színes ábrákkal, címerrel ékesítette 
alkotója, várakat, erődöket, és romokat is feltüntet rajta. Címe: „Plan des 
Donau Stroms vo alle Schlösser und Rudera angemacht seynd."53 ( = A Duna 
folyam ábrázolása, valamennyi vár és várrom ábrázolásával.) Az egyik 
mellékrajz Traianus oszlopát ábrázolja és közli annak feliratát is. Bár elsősor
ban a katonai vonatkozásokat — várak, erődök — tünteti fel, jól ábrázolja a 
mellékfolyókat és — templom jelével — a folyó menti településeket is. Emel
lett több olyan térkép található térképtárainkban, amelyek a part menti erő
döket, romokat és a jelentősebb eseményekhez kapcsolódó településeket tün
tették fel aprólékos, gondosan megrajzolt formában.5,1 

1756-ban készült a Maros hajózási térképe, amely igen tanulságos a folyó 
menti szigetek, zátonyok és. más akadályok vizsgálatánál.55 A részletes jelma
gyarázat révén pontosan rekonstruálható a sószállító hajók útja. Figyelmezte
tően jelzi a török és keresztény birtokban levő vízimalmokat, amelyek közel
ségében gátak gördítenek akadályt a hajók zavartalan útjába. Két helyen is 
ajánlja, hogy a hajót vontassák a partra. Makó előtt két malom és három gát 
nehezíti a kormányos munkáját. A hegyeket halommal, a part menti telepü
léseket házcsoporttal ábrázolja a szerző. A térkép jobb felső sarkát a szegedi 
vár ábrázolása díszíti. A Maros szabályozása sokáig váratott magára, pedig 
ismert, hogy nem csak sószállító hajók közlekedtek rajta, hanem hadianyag és 
gabona szállítására is felhasználták. 

110 házból álló új falu építéséhez ad telep üléstervezetet a Bánsági Határőr
ezred számára 1791-ben készült ábrázolás.56 A kovacsiczai puszta helyére épí
tett Antalfalva térképe a „Grundanlags P l a n . . . ein neues Dorf für die von 
oben herabkommende theils Colionisten von 110 Häusern zu bauen." ( = Alap
ra jztervezet egy új faluról, a fentről érkező telepes csapatok részére, 110 ház
zal) címet viseli. A település kereszt alaprajzú, közepén ovális,- nagy tér van 
templommal; az azt körülvevő épületek a számmal jelzett jelmagyarázat sze
rint paplak, iskola, községháza, tiszti házak, vendéglő. A település házai gon
dosan meghatározott szabályos rendben sorakoznak, mintegy tükörképszerűen 
az utcák két oldalán. A feljegyzés szerint a község utcÉun díszfákat kell ültetni 
a térképen jelölt helyeken. A települést biztonsági védőárok, „Ortsicherheits-
graben" veszi körül, amelyen 12 átjáró van a főbb útvonalak meghosszabbí-' 
tásában. 

„A Ferencz Csatorna Pestig Hosszabbításának Eszméje" címet viselő 1847-ből 
eredő térkép hossz- és keresztszelvények ábráival egészíti ki a helyszíni ábrá
zolást.57 „Pest—Szegedi csatorna" felirattal és kettős vonallal tünteti fel a Sze
ged, Dorozsma, Majsa, Inárcs, Ócsa. Soroksár összekötő vonal mentén a csa
torna „eszméjét". Az ábrák részletgazdagságára utal, hogy az „1838-ik évi 
Pesti árvíz mint hasonlító vonal" feltüntetésén túl a Duna tavaszi „magos ál
lása", a nyári „rendes állás", a tervezett vonal menti mocsarak fenékszintje is 
rnind-mind grafikusan bemutatásra került. Feltünteti a térkép készítője a 
Pest—Szolnok vasútvonalat; Cegléd elágazással „Tervezett Pest—Szegedi Vas
út" felirat és ábrázolás látható. 

Jelentős a kéziratos Duna-térképek között a teljes hazai szakaszt ábrázoló, 

53 HIT. B. IX. b . 109. 
54 A HIT. ka ta lógusa iban a s z a k t u d o m á n y o s m u t a t ó k m e g k ö n n y í t i k a t é m a k ö r h ö z kapcsolódó 

t é r k é p e k kiválasztását . 
55 HIT. B. IX. b . 176. 
56 HIT. G. I. h . 4. 
57 HIT. B. IX . b . 155/2. " 
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szép kivitelű, „Plan des Donau Strommes von Wien bis Orshova. . ." című, 
az 1800-as évek elején készült mappa.58 

Tartalmában és rajzmodorában egyaránt ma is remekműnek számít az 
1834-ben készült „Hydrographische Donau K a r t e . . . " Értékét növeli, hogy a 
63 szelvényből álló Duna-térkép a folyam jobb és bal partján széles sávban 
ábrázolja a szántókkal, erdőkkel, mocsarakkal és természetesen a fellelhető 
településekkel teli árteret. Más-más színnel ábrázolja a kert, szántó, rét, ka
száló, szőlő, erdő vagy mocsár területét, illetve kiterjedését. Megkülönböztetést 
tesz mocsár és sással benőtt mocsár, illetve nádas között. Alapos részletesség
gel ábrázolja a kiöntési terület határát, a folyam meredek és sziklás partvo
nalát. A térkép értékelését segíti a jelmagyarázat, ahol a betűjelzéseken túl 
32 ábrázolásmód feltüntetésére került sor.59 

A gyűjtemények térképeit vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a legrégebbi idő
ből a várak, erődök, csatahelyek alaprajza, ezek látképes ábrázolása fordul 
elő nagy gyakorisággal. Ezt követik számszerű nagyságrendben a folyók, bá
nyák, és olyan települések vagy tájegységek, amelyek elsősorban katonai vo
natkozásokkal hozhatók összefüggésbe. Sajnos, az ilyen térképek ezres nagyság
rendű tömegéinek jelentős része napjainkig nem került értékelő publikálásra. 

Tudjuk, hogy a térképek hasznosságának tudományos értékelését már évszá
zadokkal ezelőtt megkezdték. II. József 1779-ben elrendelte az elkészült tér
képi adatok tudományos értékelését: az addigi összes hadjáratok történetének 
anyagát fel kellett dolgozni a Hadilevéltár adatai alapján. A meglevő ter
vekről, írásokról — időrendi rendszerezéssel — gyűjteményt állítottak össze a 
tisztek és tábornokok ismereteinek gyarapítására. 

A katonai tudományos értékelés mindenkor egy-egy adott területre vonat
kozott, a hadi szükségletnek megfelelően. Ezek írásos értékelése napjainkig 
nem került elő, ez arra enged következtetni, hogy a legnagyobb titoktartás 
övezhette mind a feldolgozást, mind az elhelyezést. A részletes térképeket 
katonák is csak külön engedéllyel tanulmányozhatták, polgári személyeknek 
betekintésre engedélyt senki nem adhatott. Az általános térképek felhasználá
sára fényt vet az alábbi császári határozat: 

„A Müller-féle térkép"60 a magyar rendeknek a legnagyobb óvatossággal ki
adható. Csak egy emberre bízható, aki munkatársaival való időnkénti felhasz^ 
nálása után a térképet ismét gondos megőrzés alá veszi és azért is felelős, 
hogy az sem egészben, sem részben soha nyilvános használatra ne jusson." 
Tudnunk kell, hogy a fenti hivatkozása „Müller-féle térkép" 1769-ben Müller 
Ignác ezredes irányításával készült. Méretaránya 1:360 000. Címe: „Mappa 
Geographica novissima Regni Hungáriáé divisi In suos, Comitatus. . ." 

A leírások és ábrázolások közötti különbséget szemléltetően ábrázolják a 
bemutatásra kerülő vázlatok, térképrészletek, az első katonai felmérés 
szelvényei alapján. (2. sz. melléklet.) Az illusztrációs anyag adalék az írott 
kútfők kiegészítéséhez, az elmúlt idők lélektanához, s így válik teljessé a tör
ténelem, amelynek országos és nemzetközi összefüggései — térképek vizsgálata 
nélkül — óhatatlanul kissé elvontak maradnak a jó értelemben vett laikus 
számára. 

58 HIT. B. IX. b . 128/1. 
59 HIT. B. IX. b . 134. Ebben a t é r k é p b e n Valósult meg a te rvezet tné l jóva l k i sebb m é r e t a r á n y 

ban Huszá r Mátyás tökéle tes elképzelése és á l m a a he lyes folyamatfelvételről , amely va lóban az 
á rvéde lmi te rü le t j obb és ba lpa r t i h a t á r á i g k íván ja i smer t t é t enn i a folyó völgyét . Meg n e m é r t é 
sen b u k o t t el k o r á n a k kétségte lenül legszélesebb pe r spek t ívában látó és gondolkodó m é r n ö k e . 

60 HIT. B. IX. a. 513/24. 
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A település megírása után a Colonnák, illetve Sectiók száma a felmérés 
szelvényezése szerinti beosztásra utal, az áttekintő térkép hálózatának meg
felelően.61 A bemutatott ábrázolásoknál, történelmi megírásoknál betűhelye
sen történt a kiírás. A soron következő ábrákkal, csupán érzékeltetni kívánjuk 
a részletes katonai felmérés sokoldalú történelmi vonatkozásait. Az ország 
területén fellelhető történelmi ábrázolásokat az áttekintő térkép szemlélteti. 
(L. a 248. oldalon!) 

1. sz. M E L L E K L E T 

Vázla ton 1782—1785 1829—1866 1953 
fe l tünte te t t 

te lepülés évben készült t é rképen azonosí tot t név 

Adant Á d á n d A d á n d Á d á n d 
Andocz Andá t s Andocs Andocs 
Assalot Assaló Aszaló Somogyaszaló 
Babony Babony Babony Bábonymegyer 
Bak — Poss Bak Bak-psz. 
B a r e Apa th i : 

Kis Bar 
K i sbá r (Apáti) Kisbá rapá t i 

Ba the Bat t i Bá té Baté 
Bedeg . \ Bedegh Bedegh Bedegkér 
Bonyo Bonya Bonnya P. Bonnya 
Bereni Berény Nagy Berény Nagyberény 
Borgiad — — Borjád psz. 
Bösse Büssü Büsü Büssü 
Casuk Kasok Kazsok Kazsok 
C o m a r u m Mező-Komárom Mező-Komárom — 
Czaba — Csaba P . Csaba-psz. 
Czepel Czepel Csepel Nagycsepely 
Czeze Czecze Czecze 
Dada — Dada psz. Dada psz. 
Da lmad Dalmandi Pusz ta D a l m a n d P . D a l m a n d 
Damasy T a m á s y Miklósvár Tamás i Miklósvár Tamás i 
Debren ta Döbrönte-psz . 
Dobrokos Dőbrőkőz Dőbrőkőz Dőbrőkőz 
Dombo Dombóvár Dombóvár Dombóvár 
Dórok Dorogky Szar ty Pusz tadorog 
Eczeny Etsen Ecsény Ecseny 
Egrus Magyar Egres Magyaregres Magyaregres 
Egrus Németh Egres Néme t Egres Somogyegres 
Endre t Endréd Endréd Ba la tonendréd 
Ér tény Ér t ény Ér tény Ér t ény 
Fok Fok Sió Fók Siófok 
Fok Sabat i Fok-Szaba t i Fók Szabadi Bala tonszabadi 
Fü re t Fü red Kaposfüred Kaposfüred 
Gada Gadács Gadács 
G a n t Pusz ta Gyán t Gánt -psz . 
Geres t Kereszt i M. Gerezd P . Gerezd 
Gesty Gesty Geszti Somogygeszti 

61 A települések szelvényenkénti bontását lásd: Csendes L.: Települések szelvényezése 1782-
1785., 1829—1869. Hadtörténelmi Térképtár, Budapest, 1976. 
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Vázla ton 1782—1785 1829—1866 1953 
fe l tün te te t t 

te lepülés évben készül t t é rképen azonosí tot t név 

Gyeulass Iovánczy 
(Gyula) 

Gyula Iovanca Gyulaj 

Gyölle Gölle Gölle Gölle 
Gyud Gyúr J u r n J u t 
Gyu ta J u t t a J u t a J u t a 
Heku t Héku t i P . Okrád-psz . 
Heny Henye cap. Öreghenye 
Hidekufr Keszőhidegkút 
Hidveg Hi dvég Fa lu Hídvég Mezőhídvég 
Igal Igall Igal Igal 
Kanyo K á n y a K á n y a K á n y a 
Kapós K a p o s w á r Kaposvá r Kaposvá r 
Kapós Saba t i Szabatya. Szabadi Szabadi 
K a r á d K a r á d K a r á d • K a r á d 
Kessij Keszi Tóth Keszi Magyarkeszi 
Ketye Ketye i P . 
Kili t Kili t i Kil i t i Bala tonki l i t i 
Kis Bereni j Kisberény 
Kisfalva Maisi Pusz ta Pusz ta Maj sa 
Kis Kapo ly Kőppől Kapo ly Kapo ly 
Kis Maiso Maisa Pusz ta Majsa Alsómajsa 
Kisörs Örs r u d e r a "Rácz Örs P . Rácörsi-psz. 
Kis Sokel Kis Székely Kis-Székely Kisszékely 
Kocsolya Kocsola Kocsola Kocsola 
Koppan K o p p a n Török K o p p á n y Törökkoppány 
K u n y Konyi Konyi Nagykónyi 
Kus t an Kis Kus tyán Kiskus tyán-psz . 
Lapa Lápa W. Lapa P. Lapa-psz . 
Lepord Leper t i Pusz ta Felső Leperd P. Felsőleperd 
Lul lya Lu j a Lu l l a P . Lul la 
Maros Maros Sio Maros 
Marost Maros t P. Alsómarosd-psz. 
S. Mar t inza Mar t incza P. Mar t in ca 
Medgyer Megy er Megyer Bábonymegyer 
Miclos Miklósi Miklós Miklósi 
Mosdós Masdos Moszdos Mosdós 
Nagocz i Nagots Nágocs Nágocs 
Nagy Maiso Mási Pusz ta Bogaras P. Középmajsa 
Nagy Sokel Nagy Székely Nagy-Székely Nagyszékely 
Niek Felső Nyék Felső Nyék Felsőnyék 
Nyíary P . Nyár i Nyári-psz. 
Orek Kapoly Puszta Köppöl Kapó i P. Kapoly 
Orszij Ortszi Orci Orci 
Ostopany Osztopan Osztopan Osztopan 
Ozora Ozora Ozora Ozora 
Palfa Pálfa Pál fa Pálfa 
P a r B á r é (Paári) P a a r i Pá r i 
P insehel Pinczehely Pinczehely P incehely 
Puilla Pu l l a P u l a Kapospu la 
Raksi j Raksy Raksi Ráksi 
Raz Egrus Rátz Egres 

Pusz ta 
Rácz Egres P . Rácegres 

Regele Regei Regöly Regöly 
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Vázlaton 1872—1785 1829—1866 1953 
feltüntetett 

település évben készült térképen azonosított név 

Sakál Szakái ( Szakaly Szakály 
Sala Solar Zala Zala 
Sarij Belsősári-psz. 
Scakez Szakts Szakcs Szakcs 
Sakwar Ságvár Ságvár Ságvár 
Sar Sárállás-psz. 
Simoutorn Simon tornya Simon tornya Simontornya 
S. Marton Kis St. Mártony Felsőszen tmárton-

M. tny. 
Sokol Sokai Nagy Szokoly Nagyszokoly 
Somar Számárd Szamárdi Zamárdi 
Somb Som Som Som 
Some Puszta Szemes Pusztaszemes 
Somodar Somodar Somodor Somodor 
Somon Simonfa Simonfa Simonfa 
Szandó Szántó Szántó Koppányszántó 
Szil Szili Szili Somogyszil 
Szoma Gyoma Csorna Csorna 
Szöröhad Szorosod Szorosad Szorosad 
Tab Tab Tab Tab 
Tad Tad Puszta Dád / 
Tarkany Tarkany M. Tarkány-psz. 
Tarkany Tárkány M. Tárkány-psz. 
Tassar Tászár Taszár Taszár 
Telek Teleki Teleki Teleki 
Tengőd Tengőd Tengőd Tengőd 
Todli Puzda Puszta tóti Tóti-psz. 
Toponar Toponár Toponár Toponár 
Varda Varda Várda Várda 
Vgal Ogay Ugai-P. Ugaj-psz. 
Viczke Vincze M. Vincze M. 
Wam Wam Puszta Vám Vám-psz. 
Zicz . Szich Zicz Zics 

* 
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2. számú mel lékle t 

MAGYARORSZÁG ELSŐ KATONAI FELMÉRÉSE 

NAGYKANIZSA /Col. V. Sect. 22. a 
továbbiakban csak szám utaló
val./ 

Nyugat:"rudra der alte Festung" 
Dél: X/ 1466 

/ \ 1599 
Beb 600 Schanz 

Schafterey 
1664 
1688 
1690 

Kelet: ĵ-. 
n' Galgen 

Apteker 

KESZTHELY /VI. 21./ 
Dél: /árokjel mentén/ 
"alte verschanzungen" 

Rudera der alten Romisch 
Stadt Cybalis 

NAGYKANIZSA /Col. V. Sect. 22. a 
továbbiakban csak szám utaló
val./ 

Nyugat:"rudra der alte Festung" 
Dél: X/ 1466 

/ \ 1599 
Beb 600 Schanz 

Schafterey 
1664 
1688 
1690 

Kelet: ĵ-. 
n' Galgen 

Apteker 

:ŕ — ľ- Mernmahle einer 
'«•-M-i ..,••• verschanzung 

NAGYKANIZSA /Col. V. Sect. 22. a 
továbbiakban csak szám utaló
val./ 

Nyugat:"rudra der alte Festung" 
Dél: X/ 1466 

/ \ 1599 
Beb 600 Schanz 

Schafterey 
1664 
1688 
1690 

Kelet: ĵ-. 
n' Galgen 

Apteker 
SZŐC /VII. 12./ 

Dél 
i 

alte Kirche 
A szelvény északnyugati sarká
ban: 

f Rud. 

INKE /VI. 24./ 
Délkelet: /hegytetőn/ 

-%, f Rudera 
einer Kirche 

SZŐC /VII. 12./ 
Dél 

i 
alte Kirche 

A szelvény északnyugati sarká
ban: 

f Rud. 

INKE /VI. 24./ 
Délkelet: /hegytetőn/ 

-%, f Rudera 
einer Kirche 

SEGESD /VII. 23./ 
Észak: /A szelvény délnyugati 

sarka/ 
/ 
getreyd Kasten 

, ' Yüh-Ställe von Segest 
'l' 

NAGYVÁZSONY /VIII. 19./ 
A település északnyugati végén; 

* 

^=a Rúdra 
Leányfalu megirástól K-re 

Rúdra 

SEGESD /VII. 23./ 
Észak: /A szelvény délnyugati 

sarka/ 
/ 
getreyd Kasten 

, ' Yüh-Ställe von Segest 
'l' 

NAGYVÁZSONY /VIII. 19./ 
A település északnyugati végén; 

* 

^=a Rúdra 
Leányfalu megirástól K-re 

Rúdra VÁSZOLY /VIII. 19./ 
Kelet: 

$s,ók R u d . 
/''..ŷ Rudra . 

Délnyugat : 
/Kisfalu megirástól DNY-ra/ 

4 Rud. 

iKÖVESKÁL /VIII. 20./ 

Rud. 

* u d« %Rud. 
Rud. 

Ä Rud. 9 

VÁSZOLY /VIII. 19./ 
Kelet: 

$s,ók R u d . 
/''..ŷ Rudra . 

Délnyugat : 
/Kisfalu megirástól DNY-ra/ 

4 Rud. 



MAGYARORSZÁG ELSŐ KATONAI FELMÉRÉSE 

POLÁNY /VIII. 23./ 
Északnyugat: 

Remete 
U 

Kudera eines Closters 

MERNYE /IX. 24./ 
Észak: /lapszélen/ 

Miklós 
rudera 

Kis Mernye 
rudera 

Délkelet: 
Őrs 

^rudera__^^ / 

KAPOSVÁR /VIII. 24./ 
Északnyugat: 

Galgen n 
/Sí Galgen 

MERNYE /IX. 24./ 
Észak: /lapszélen/ 

Miklós 
rudera 

Kis Mernye 
rudera 

Délkelet: 
Őrs 

^rudera__^^ / 

KAPOSVÁR /VIII. 24./ 
Északnyugat: 

Galgen n 
/Sí Galgen 

UJDALMAD /X. 26./ 
Északkelet: 

Vörös egyház 
g / rudera 

TIHANY /IX. 20./ 
Nyugat: 

AIÍ^^* erbaute Vers chán 

»»'2iíss> •••••• 
^ ^ ^ , ' /olvashatatlan szöveg/ 

UJDALMAD /X. 26./ 
Északkelet: 

Vörös egyház 
g / rudera 

TIHANY /IX. 20./ 
Nyugat: 

AIÍ^^* erbaute Vers chán 

»»'2iíss> •••••• 
^ ^ ^ , ' /olvashatatlan szöveg/ 

VÁRGESZTES /TL. 19./ 
Dél: 

V^A. / Rudera 
iflí 

des Schloss 
Getiss 

TIHANY /IX. 21./ 
Nyugat: /feljegyzés a Bala

ton vizén/ 

1727 
Sind hier Rúdra 
on Sie entdekt. 

VÁRGESZTES /TL. 19./ 
Dél: 

V^A. / Rudera 
iflí 

des Schloss 
Getiss 

TIHANY /IX. 21./ 
Nyugat: /feljegyzés a Bala

ton vizén/ 

1727 
Sind hier Rúdra 
on Sie entdekt. 

VÉRTESSOMLÓ /TL. 19./ 
Kelet: 
Rudera Witaner Schloses 

/A D-re csatlakozó szelvény 
szélén: 

-̂  L / Rudera 



MAGYARORSZÁG ELSŐ KATONAI FELMÉRÉSE 

SZÉKESFEHÉRVÁR /TL. 22./ 
Koenig Freyst 
Székes Fejérvár 

Beáty = hrad 
Alba Regalis 

1494 von neuxim erdő 
1540 ervh. Leon h. vloels 
1593 von Znni "belag 
1543 Erdb. die Turc 
1525 von Fertinand einges 

\\!ln'!J,//, / A település északi 

G e r i c h t 

és d é l i r é s z é n i s ! / 

REGÖLY /TL. 2 8 . / 

alte Verschluss 

Nyugat: 
j Somoly 

rudera 

BABARC /TIL. 23./ 
Délkelet: 
Plaz 
wo der Frain d. Artillerie 
und Baggage gestanden 
/Ettől K-re/ 

Plaz 
-Wo K. Ludwig 
Zett gestanden 

- Kenzeich 
r 

des Lagers, der 
Hungarn 

LIPPÓ /TLL. 34./ 
Dél: 

q/&\)= alte schanz 

PAKS /Uli. 28./ 
/A település jelenlegi helyé
től É-ra!/ ,„. 

VASKÚT /XIV. 33./ 
Délkelet: 
Kennzeicher < ^ 
alter Ver ff^ A% 

Zung 
?w 

TATÁRSZENTGYÖRGY /XV. 2 4 . / 

Nyugat : 

AWi'o r"'/, 
| [Lj^ Ruder a 

'Vrs/fftW* 

Rüder á 

ŕ*«ii\> 



MAGYARORSZÁG ELSŐ KATONAI FELMÉRÉSE 

ALBERTIRSA /XVI. 23./ 
Délnyugat: /a szelvény nyugati 

szélén/ 

+\ /watser 
\/ Rudera 

A fentitől DK-re: 

hvA RuderaN. 

CS0RVÁ3 /XXI. 26./ 
/A térképszelvény közepén/ 

1 /^V Rudera 
/ oder 

.•^ Szarvas - Kirche 
/ hier hat ekedem die Stadt 
Szarvas gestanden. 

ALBERTIRSA /XVI. 23./ 
Délnyugat: /a szelvény nyugati 

szélén/ 

+\ /watser 
\/ Rudera 

A fentitől DK-re: 

hvA RuderaN. 
XXI. 27. szelvény közepén 

\\ alte Schanz j /£- —"" 

Z W Schanz 

SOMOSKŐÚJFALU /XVII. 14./ 
Északkelet: 

- M Rudera vom 
* i>—o Schloss 

ŕ Somoskő 

XXI. 27. szelvény közepén 

\\ alte Schanz j /£- —"" 

Z W Schanz 

SOMOSKŐÚJFALU /XVII. 14./ 
Északkelet: 

- M Rudera vom 
* i>—o Schloss 

ŕ Somoskő KISCSECS /XXII. 15./ 
A településnév alatt: 

Kenzeschen der 
Römischen Schleg 

szen 

SZENTES / H Ï , 26./ 

Nyugat: /A Kurca patak jobb 

partjánál lévő réten/ 

X 
1647 Sieg 

üb'er die Türken 
Kelet: 

J l 
Gericht 

KISCSECS /XXII. 15./ 
A településnév alatt: 

Kenzeschen der 
Römischen Schleg 

szen 

SZENTES / H Ï , 26./ 

Nyugat: /A Kurca patak jobb 

partjánál lévő réten/ 

X 
1647 Sieg 

üb'er die Türken 
Kelet: 

J l 
Gericht 

SZERENCS /XXIII. 13./ 
Délkelet: 

• 

j/ /%/»\^ alte Schanz 
%-,$$ oder Schl. Szerencs 



OKMÁNYTÁR 

CSONKARÉTI KÁROLY 

A M. KIR. FOLYAMŐRSÉG FELÁLLÍTÁSÁNAK, 
SZERVEZETÉNEK IRATAIBÓL 

(1920—1929) 

A Horthy-kori honvédség történetének megírását nagyon megnehezíti a 
hiányos iratanyag. Ezért — a korszak hadtörténeti szintézisét szolgáló lépés
ként — feldolgozzuk és időrendbe sorakoztatva közreadjuk a m. kir. folyam
őrség felállítására és szervezetére vonatkozó fontosabb iratokat. 

Felmerül a kérdés, hogy miért a folyamőrséget választottuk, amely fegyver
nem — honvédségen belüli hadászati fontosságát és létszámát tekintve — el
enyésző jelentőségű; arról nem is beszélve, hogy a tárgyalt időszakban nem 
mint a honvédség fegyveres erejének része, hanem mint a belügyminiszteri 
tárcához tartozó folyamrendészeti fegyveres testület volt (papíron) nyilván
tartva. 

Válaszunk: éppen ezért; ugyanis ez az a testület, amelyről a Horthy-rend
szer alatt sem jelent meg ismertetés, nem írtak róla sem szaklapok, sem a 
sajtó. Továbbá, mert fennmaradt iratanyaga más alakulatokéhoz viszonyítva 
a legszegényebb, s félő, hogy ez a fegyvernem — mert felállításától kezdve 
valóságosan fegyvernem volt — feledésbe merül, hiszen napjainkban nálunk 
önálló folyami fegyvernem már nincs. Kutatási szempontból ezért is mostoha 
terület, pedig a folyamőrség szerves és szükséges részét képezte a hadsereg
nek. 

Ennél a gondolatnál feltétlenül meg kell állnunk, mert a Horthy-korban is 
sokan megkérdőjelezték a folyamőrség létjogosultságát. Olyan alakulatnak 
vélték, amelyet csupán a haditengerész államfő kedvéért létesítettek. 

Anélkül, hogy belemerülnénk ebbe a témába, még az iratanyag ismertetése 
előtt, futólag érintenünk kell a fegyvernem szükségességének kérdését, noha 
maguk a dokumentumok is cáfolják, hogy csak a kormányzó kedvéért állítot
ták volná fel — vagy folytatták volna — a hadihajózást. Ezt a fényűzést Ma
gyarország nem engedhette volna meg magának. Szükséges voltát a folyamőr
ség felügyelője röviden, a cél ismertetésével, a következőképpen indokolta: 
„ . . . A folyam-hadihajózás célja a folyamok uralása, szabatosabban kifejtve, 
saját csapataink és úszóegységeink szabad mozgásának biztosítása a folyamon, 
a folyam mentén és a folyamon át, és ugyanannak meggátlása az ellenség ré
széről. Ezt a célt csak egy abszolút fölényben levő hajórajjal tudjuk elérni és 
akkor is csak addig, amíg mindkét part saját csapataink birtokában v a n . . ."* 

Ezzel kapcsolatban két dologról nem szabad elfeledkezni. Az egyik az a po-

* Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) Horthy-kori csapatanyagok. 39. doboz. 
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litikai és katonai elszigeteltség, amelybe Magyarország a trianoni békeszerző
dést követően került, vagyis az országot körülvevő kisantant államok barát
ságtalan, sőt ellenséges magatartása, mely alól akkor Ausztria sem volt ki
vétel. A másik, hogy Jugoszlávia és Románia erős dunai flottillával rendel
kezett, hiszen Jugoszlávia négy, Románia pedig három monitort kapott a volt 
monarchia flottillájából s Romániának már eredetileg is voltak monitorjai, na
szádjai. Márpedig a monitorok voltak a legnagyobb harcértéket képviselő fo
lyami hadihajók. 

Csehszlovákia pedig ekkor kezdte el kiépíteni hadiflottilláját, melynek leg
nagyobb egysége, a „President Masaryk", lényegesen nagyobb ágyúnaszád 
volt a folyamőrség őrnaszádjainál. Márpedig, ahogy Wulff sorhajókapitány, 
a folyamőrség akkori felügyelője, idézett iratában helyesen kifejtette: „ . . . Oly 
ország, melyet hatalmas folyók határolnak és szelnek át, úgy támadásban, 
mint védelemben, rászorul a folyamerőkre, ha csak nem akarja tüzérségé
nek egy nagy részét lekötni kizárólag azon célból, hogy a saját folyamán való 
átkelést . . . biztosítsa.. . Különösen áll ez a tétel olyan országban, ahol a köz
lekedés a folyókon át nincs elegendő számú híd által biztosítva . . . és ahol a 
folyók mentén nem állnak rendelkezésre kiépített országutak, amelyeken 
megfelelő gyorsasággal lehetne automobil ütegeket veszélyeztetett helyekre 
(átkelés vagy ellenséges folyamerők betörése) eltolni. Véleményem szerint (ha 
ez a vallomás egy volt tengerésznek még oly nehezére esik is), le kell mon
danunk nagy típusú páncélozott monitorok építéséről, hanem a fő gondot első
sorban fegyvertüzelés ellen védett, gyors és lehetőleg hangtalan járatú, leg
modernebb repülőelhárító üteggel, gépfegyverrel és gyújtó lőszerrel felszerelt 
ágyúnaszádok, másodsorban pedig a folyamakna és összekötő szolgálat kiépí
tésére kell fordítanunk . . . " 

Egyoldalú, hamis szemléletmódról tanúskodnánk, ha nem térnénk ki a 
szomszéd államok ellenséges magatartásának tulajdonképpeni okára. 

Tény, hogy a magyar államvezetés fő és hangoztatott külpolitikai célja a 
trianoni békeszerződésben elcsatolt területek visszaszerzése volt, ha lehet bé^ 
kés úton, ha nem, fegyveres erőszakkal. Ez az adott történeti helyzetben tá
madó háborúval lett volna egyenlő. Ezzel a kisantant tisztában volt. Azért 
szövetkezett, fegyverkezett, hogy területét a magyar törekvésekkel szemben 
megvédelmezze. Viszont minél intenzívebben készülődtek szomszédaink az 
előbb-utóbb elkerülhetetlennek látszó összecsapásra, annál nagyobb ütemben 
kellett volna — céljai eléréséért — Magyarországnak is fejlesztenie haderejét. 
Ebben azonban megakadályozta egyrészt az ország súlyos gazdasági helyzete, 
másrészt az 1927-ig itt tartózkodó katonai ellenőrző bizottság. Amit azonban 
Magyarország katonai vonalon egyáltalán tehetett, azt — az ellenőrzés kiját
szásával — meg is tette. Erre éppen a folyamőrség a bizonyíték. A valójában 
a honvédség egyik fegyvernemét alkotó hadihajózást a belügyminiszteri tárca 
alatt szervezték meg, mint törvényes, kizárólag folyamrendészeti célokra lét
rehozott, a nemzetközi jogi normáknak és a békeszerződésnek egyaránt meg
felelő rendőri testületet. 

Bár kétségtelen, hogy a folyamőrség a húszas években támadó hadművele
tekre technikai okokból képtelen lett volna és a tárgyalt korszak hadrendjei
ben mint szerény kiegészítés szerepelt, mégis, a következőt olvashatjuk a fo
lyamerők számára kiadott Gyakorlati Szabályzat 6. füzetében: „ . . . a vízi had
erő elsősorban támadó fegyver és hogy az ilyen támadó fegyver csak merész, 
támadó szellemű vezetéssel érvényesülhet; ezért a folyamerők támadó szel
lemét következetesen ápoljuk . . . " 

A történeti háttér rövid vázlata után visszatérünk az iratokhoz. A feldolgo
zásból kihagytuk azokat az anyagokat, amelyek — bár a folyamőrséggel kap
csolatosak — nyomtatásban már megjelentek. Ugyancsak terjedelmi korlátaink 
miatt elhagytuk tárgyalt korszakunk politikai hátterének megfestését, mert az 
megtalálható Tóth Sándor alezredes, hadtörténész ,,A Horthy hadsereg szer-
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vezete 1920—1944" című, a Hadtör ténelmi Közlemények 1958. évi 1—4. szá
mában megjelent t anulmányában , valamint a Hetes—Morva: „Csak szolgálati 
használatra!" című dokumentumköte t előszavában, szintén Tóth Sándor tol
lából. 

I ra ta ink keletkezésének időszakát tárgyalja Pataki István: „Az ellenforrada
lom hadserege 1919/1921" címmel 1973-ban megjelent munkája , amelyben a 
hadihajózásról csupán annyi t mond, hogy: „ . . . Létrehozták a folyamőrséget is, 
amely a Belügyminisztérium irányítása alat t működött , de kapcsolatban volt 
a katonai vezetéssel i s . . . " Ehhez csak annyi t fűzünk hozzá, hogy — amint az 
az iratokból ki tűnik s erre itt hívjuk fel a figyelmet — ez a fogalmazás pon
tatlan. Ugyanis — véleményünk szerint — a hadihajózás kizárólag katonai 
vezetés a la t t állt, s az 1921. március 1-től felállított folyamőrség csak folyam-
rendészeti és igazgatási—hatósági ügyekben volt a belügyminiszternek a láren
delve, minden más tekintetben végső soron a honvédelmi miniszternek. A fo
lyamrendészeti szolgálathoz pedig csak a révhatóságok tartoztak, amelyek 
(személyi, fegyelmi, kiképzési, továbbá katonai - és gazdászati-közigazgatási t e 
kintetben), a folyamőrség központi parancsnokságának voltak — a katonai ér 
dek messzemenő figyelembevételével — alárendelve. 

Egyes i ratoknak, a könnyebb át tekinthetőség kedvéért , címet adtunk. 

A HADIHAJÓZÁS SZERVEZETE 1920-BAN1 

Pro domo: A hadihajós parancsnokságok és alakulatok jelenlegi szervezete a 
következő :2 

1. Hadihajós csapatfelügyelő. 
2. HM i l . osztálya, illetve 6. osztálya. 

A hadihajós csapatfelügyelő hadműveleti és hírszerzési tekintetben a vezérkar fő
nökének van alárendelve. 
A HM 11. osztályának a következő hajós hatóságok vannak alárendelve: 

a) a hajó- és gépjavító műhely r. t., 
b) hadihajós csapatparancsnokság, 
c) katonai hajózási szállításvezetőség (hadműveleti és hírszerzési tekintetben a 

6. osztálynak, mint a vk. főnök közlekedési irodájának). 
ad b) A hadihajós csapatparancsnokságnak alárendelve: 

1. őrhajó egységek parancsnoksága, 
2. folyami felvételi osztag, 
3. kikötő oisztagparancsnokság, 
4. törzsosztag parancsnokság 
5. tanfolyamok parancsnoksága. 

ad c) Hajózási szállításvezetőséginek alárendelve: 
1. dunai központi hajó áUomásparancsnokság, 
2. tiszai központi katonai hajó állomásparancsnokság. 
l-nek alárendelve: Gönyű, Esztergom, Szob és Érsekcsanád katonai hajós állomás

parancsnokság. 
2-nek alárendelve: Szolnoki katonai hajós állomásparancsnokság.3 

1 HL VKF 1920. 1. o. Hdm. 16. doboz. 754. o. 13 530. sz. irat. 
2 Uo. Részlet a vezérkari főnök részére készített feljegyzésből, melyet a hadihajózás átszerve

zésének tervezetéhez készített Kiss vkt. tiszt 1920. október 12-én. 
3 Az 1920. március l-i hadrendben (HL VKF 1920. 1. o. Hdm. 37. doboz. 56—81. o.) a következő 

hadihajós állomásparancsnokságok szerepelnek: Budapest, Gönyű és Esztergom. A létszám 
augusztus 1-én 111 tiszt, ebből 28 tisztviselő, és 650 főnyi legénység (HL, HM 1920. 830/66. doboz. 
73 960. sz. irat.). 
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A HADIHAJÓZÁSNAK, MINT ÖNÁLLÓ HADERÖNEMNEK TERVE4 

M. kir. Hadihajós Csapatfelügyelö. 92. szám. 

A m. Mr. Nemzeti Hadsereg vezérkari főnökének 

Budapest, 1920. március hó 31. Budapest 

Hadihajós csapatfelügyelőség 
szervezése, hadihajós csapat alárendeltsége és szervi 

határozványai ' 

1. Ideiglenes szervi határozványok a m. kir. hadihajós csapatfelügyelő számára 
2. Tervezet a jelenlegi hadihajós csapatparancsnokság ügyköréről 
3. Tervezet a katonai hajózási szállításvezetőség személyzetéről és ügyköréről. 
4. Ideiglenes határozványok a m. kir. katonai hajózási hatóságok megszervezéséről 

és hatásköréről. 
5. Műszaki hivatal szervezésének tervezete —ről másolatát felterjesztem. 
Egyidejűleg fenti tervezetnek másolata a magy. kir. honvédelmi ministeriumnak 

(11. osztály révén) megküldetik. 
(5 melléklet) 

Wulff 
Hadihajós Csapatfelügyelö5 

A VEZÉRKAR MEGJEGYZÉSE A TERVEZETEKRE6 

1. Tekintettel arra, hogy Magyarország a békekötés után a tengertől el van zárva, 
meg nem szállott területen pedig csak két hajózható folyó szakaszai vannak és ez
által a hadihajózás aránylag csak kis keretekben mozoghat, nem tartom célszerű
nek egy külön hadihajós csapatfelügyelő létesítését. A hadihajós csapatfelügyelő 
jogait és kötelmeit megfelelő átszervezés mellett a HM 11. (hadihajózási) osztályá
nak vezetője is elláthatja, mely ezesetben egyúttal mint legfőbb hadihajózási ható
ság és hadihajózási elöljáró is szerepelhetne. 

2. Az így megszervezett hadihajózási csapatfelügyelő (HM 11. osztály) minden 
tekintetben a HM-nek volna alárendelendő. A vezérkar főnöke befolyását a hadi
hajózásra a vk főnöke számára kiadandó szervi határozványokban a nemzeti had
seregre s általában a honvédelem egyéb intézményeire megállapított terjedelem
ben gyakorolja. 

3. Tekintettel arra, hogy a hadihajózás megszervezésénél csupán belhajózásról le
het szó, amikor is a hadihajózás egységeinek és alakulatainak a nemzeti hadsereg 
csapataival fog kelleni együttműködniük, a hadihajózásnak a régi tengerészeihez 
hasonló különálló szervezetét egyenesen károsnak és lehetetlennek tartom, miért is 
ezen intézménynek a jövőben szorosan bele kell illeszkednie a nemzeti hadsereg szer
vezetébe úgy, hogy annak egy fegyvernemét képezze. 

Ebből kifolyólag a hadihajós csapatparancsnokság alárendeltségére vonatkozólag i " 
a következőket javaslom: 

a) A hadihajós csapatparancsnokság, hatóságok, csapatok és intézetek fegyelmi, 
karhatalmi, ellátási, katonai-közigazgatási tekintetben a körletparancsnokságoknak 
és ezek útján a HM-nek, hadműveleti tekintetben pedig mindenkor azon katonai par-
ságnak kell alárendelve lenniök, mellyel hivatva vannak együttműködni. Tisztán 

4 HL. VKF 1920. 1. o. Hdm. 16. doboz. 603—623. o. 13 376. sz. irat. 
5 A mellékleteivel együtt öt részből álló tervezeten három aláírás van. Az elsőn Hild Gyula 

korvettkapitányé március 15-i kelettel, a másodikon Braun-Wimmer korvettkapitányé már
cius 5-i dátummal, az ötödiken pedig Lévai 3. oszt. hajóépítési főmérnöké, a műszaki hivatal fő
mérnökéé, dátum nélkül. A tervezetet azért nem ismertetjük, mert elutasították. 

6 HL VKF 1920. l. o. Hdm. 16 doboz. 603—626. o., 13 376. sz. irat. A tervezet helyett a vonat
kozó vezérkari véleményt közöljük. Ez tömören összefoglalja a lényeget, vagyis a honvédségtől 
igazgatásilag független, csupán melléje rendelt hadihajózási konstrukciós elképzelést, azaz 
egy vízi haderőt (s nem fegyvernemet) — és azt határozottan elutasítja. 
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; 

hajózási (nautika, vízrajzi, hajózási műszaki stb.) kérdésekben közvetlenül a HM 
11. osztályának. 

b) A műszaki hivatal közvetlenül a HM 11. osztályának volna alárendelendő. 
4. Külön Khszv.7 felállítását sem szükségesnek, sem célszerűnek nem tartom, mivel 

katonai irányításuk egységes lebonyolítása céljából elengedhetetlen, hogy a víz-
utakon való szállítás központi vezetése is a magyar kir. katonai szállításvezetőség 
kereteibe illeszkedjék és ennek egyik alosztályát képezze. 

IV. 13. 

Olvashatatlan aláírás,8 

A HADIHAJÓZÁS ÁTSZERVEZÉSE FOLYAMRENDËSZETTÉ9 

Wulff Olaf m. kir. sorhajókapitány 
hadihajós csapatfelügyelő 

A m. kir. Nemzeti Hadsereg Vezérkari Főnöke 
őnagyméltóságának 

750. biz/ sz. Budapest, 1920. október 4-én. 

A Kormányzó Űr Őfőméltósága parancsára a mellékelt memorandumot magas 
személyes tájékoztatására egyenesen felterjesztem. 

Tekintve azt, hogy a hajóforgalom ellenőrzése jelenleg katonai szempontból nem 
kielégítő és annak átszervezése kiváló katonai érdek, másrészt tekintve azt, hogy a 
békeszerződés végrehajtása folytán a hadihajózás jelenlegi formájában nem állhat 
fenn és előnyösnek látszik annak más ministerium ügykörébe való átutalása, hogy 
a hadsereg szerény létszámát és annak költségvetését ne terhelje, kérem a Vezér
kari Főnök Űr Őnagyméltóságának hozzájárulását és a támogatását esetleges mi
nisztertanácson, hogy a hadihajózás a memorandumban foglalt módon átszerveztes-
sék. A katonai érdek legjobban volna megóva, ha a hadihajózást a csendőrség min
tájára szerveznők át. A Honvédelmi Ministerium 11. osztálya már meg van bízva a 
külön kérdés tanulmányozásával. A folyamrendészeti szabályzat bevezetésének ki
dolgozásával a m. kir. Állami Révkapitányság volna megbízandó a hadihajózási 
csapatfelügyelő ellenőrzése mellett. 

Felterjesztettem a honvédelmi minister úrnak. 

Csatolva: Memorandum. 
Wulff shkpt. 

MEMORANDUM 
a hajóforgalom ellenőrzéséről a magyarországi folyókon.10 

. . . hajózási ügyekben beleszólása van a kereskedelmi, földművelésügyi, külügy-, 
pénzügy- és honvédelmi ministernek. Vezető állásban hajós szakemberek nincsenek, 
első és részben másodfokú ellenőrző közegek pedig többnyire nem szakemberek. 
Továbbá befolyást gyakorolnak a hajózásra a folyammérnöki hivatalok is. Szük
séges, hogy az állam vegye át a partokkal való rendelkezési jogot stb. Ezzel szem
ben a többi partmenti államban a folyamrendészet a hadihajózás kezében v a n . . . 

7 Katonai Hajózási Szállításvezetőség. 
8 Ennek az iratnak fő érdekessége az, hogy Wulff a tengeri államok haditengerészetéhez ha

sonló, közvetlenül az államfőnek alárendelt hadihajőzást akart létrehozni. Eszerint a hadihajó
zás, mint ahogy pl. a monarchiában is, nem tartozott volna a hadsereghez. 

9 HL VKF 1920. l. o. Hdm. 21. doboz. 754—780. o., 16 577. sz. irat. Az idézett kísérőlevélhez két 
egymással szorosan összefüggő irat tartozik, melyek közül a „Memorandum" általános helyzet
képet ad a hajóforgalom ellenőrzéséről és javaslatot tesz annak állami — folyamőrségi — ellen
őrzésére. A „Tanulmány" a konkrét elképzelést tartalmazza a hadihajózás átszervezésére. (Logi
kái és tartalmi meggondolások indokolták sorrendünket.) 

10 A kihagyott rész rendkívül részletesen tárgyalja azt a kaotikus állapotot, amely a folyamha
józás terén uralkodott. Felsorolja azokat a jogszabályokat, amelyek alapján a különböző szer
vek beleszólnak a hajózási, folyamrendészeti, folyamegészségügyi stb. ügyekbe. Ezt a részt 
mellőzzük. 
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TANULMÁNY 

a Hadihajózás átszervezéséről foľyamrendészetté 

A békeszerződés értelmében Magyarország a tengeren mindennemű hadi jármű
véről kénytelen lemondani, míg a Dunán a folyamrendészet céljaira 3 vagy több 
őr járónaszádot tarthat szolgálatban, melyeket az entente tengerészeti jóvátételi 
bizottsága fog kiválasztani. 

Ennek értelmében a haditengerészet a béke ratifikálása után nyilvánosan meg fog 
szűnni; mivel azonban mérvadó közegeink a hadihajózás létjogosultságát nemcsak 
elismerik, hanem országos érdeknek minősítik, gondoskodnunk kell a hadihajózás 
további burkolt fennállásáról : folyamrendészeti szolgálatba való beillesztéséről.. .n 

A Dunaértekezlet (Conférence du Danube) Párizsban most tárgyalja az új Duna-
kartát és ezzel kapcsolatban a folyamrendészetet. Értesülésem szerint a hajózási 
szabályzat részleges tervezete, amely nemzetközi elfogadhatásra számíthat, a Rajna
szabályzatot veszi alapul. Ez a szabályzat inkább a tengeren érvényes nemzetközi 
szabályokhoz alkalmazkodik, bizonyos folyamhajózási szempontból szükséges kibő
vítésekkel. 

Az új nemzetközi hajózási szabályzat a volt tengerésztisztikart a Dunahajózásban 
is új szerephez juttatja, amennyiben a nemzetközi szabályokban teljesen járatosak 
lévén az okleveles kereskedelmi tengeri hajóskapitányokkal egyetemben hivatva 
volnának a folyamhajósok kioktatására. Ha a folyamhajózás egységes vezetés alá 
kerülne — legyen az ministerium, vagy államtitkárság — a hadihajózás mint fo
lyamrendészet automatice ennek ügykörébe kerülne és mégis a honvédelem szolgá
latában maradhatna. 

Ha azonban a folyamhajózás ezen — állami szempontból kívánatos — átszerve
zése nem történhetne meg belátható időn belül, mégis elkerülendő, hogy a hadi
hajózás, mint megbonthatatlan szerves egység, különféle feladatai következtében, 
különböző hatóságok és ministeriumok ügykörébe utaltassék. Ez már azért is fon
tos, hogy a hadihajózás súrlódás nélkül változtathasson cégért a Honvédelmi Mi
nister úr által jóváhagyott összeállításban. 

Amíg a Nemzeti Hadsereg keretén belül maradhat meg, a Vezérkari Főnök úr 
hozzájárulása és a Honvédelmi Minister úr jóváhagyásával a következő feladatok 
végzésére hivatott: 

1. Aknász osztag felállítása; 
2. A békeszerződés értelmében meghagyandó 3 őrjárónaszád beállítása a folyam

rendészet szolgálatába; 
3. Addig is, amíg az őr járónaszádokat megkapjuk, katonai hajóállomásparancs

nokságoknál beosztott motorcsónakok felszerelése és beállítása a folyamrendészet és 
a határellenőrzés szolgálatába; 

4. Katonai Hajózási Szállításvezetőség felállítása és szervezése. A dunai és tiszai 
forgalom katonai ellenőrzése. Mozgósítás esetén katonai hajószállítások irányítása; 

5. összekötő szolgálat a folyamok mentén. Hírszolgálat az idézett katonai hajó
állomásparancsnokságok révén; 

6. Kirendelt közegei révén kapcsolat fenntartás a Commission Internationale du 
Danube-el. 

Hogy a hadihajózás ezeket a fontos szolgálatokat a békeszerződés kijátszásával 
folytathassa és fejleszthesse, részben új polgári ügykört is kell vállalnia, mégpedig: 

ad 1. Az aknászosztag a célnak megfelelően és egyúttal minden feltűnés nélkül 
legjobban egy folyamfelvételi osztag keretében fejlődhetne, de át kell vennie a ro
mán „Serviciul hydraulic" mintájára a kisvízi út jelzését és ki tűzését . . . s ezen 
szempontból a kereskedelmi és földművelésügyi minister hatáskörébe tartozna; 

ad 2. és 3. A folyamrendészet, tehát a rendőri szolgálat a belügyministerium ügy
körébe tartozik, de érdekli a penzügyministeriumot is, amennyiben a határmenti 
pénzügyőrség a folyamokon is működik. Ebben a szolgálatban a pénzügyőrségnek 
katonai szerepe is van. Folyamrendészeti szempontból a hadihajózásnak olyan szer
vezést kellene adni, mint a csendőrségnek és a belügyministeriumnak kellene alá
rendelni. 

11 Wulff ebben a „Tanulmányban" rugalmasan elállt a néhány hónappal korábban készített, 
irreális tervezetétől. A „Tanulmány" kihagyott részében kifejti annak hátrányát, hogy a hajó
zás négy minisztériumhoz is tartozik és javasolja a hajózási ügyek egyetlen kézbe való összpon
tosítását. 
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ad 4. és 5. A Katonai Hajózási Szállításvezetőség automatice a kibővített budapesti 
Révkapitányságba vagy a Folyamrendészeti felügyelőségbe olvadna be, míg az alá
rendelt katonai hajóállomásparancsnokságok révkapitánysági kirendeltségekké ved-
lenének át. A hadihajózásnak ezen jövendőbeli ügyköre már elő lett készítve a volt 
tengerésztisztek vezetése alatt álló Állami Révkapitányság felállításával.. . 

A VEZÉRKAR ÁLLÁSPONTJA12 

. . . Okvetlenül biztosítani kell továbbá katonai szempontból a honvédelmi minister 
rendelkezési jogát is. Ezen célból a Honvédelmi Ministeriumban a hadihajós osztály 
továbbra is fenntartandó, amely osztály feladata volna a folyamőrség fejével egyet
értésben a folyamőrségben a honvédelem érdekeinek biztosítása és az entente-val 
való érintkezés. 

Az kétségtelen, hogy a hadihajózás a mai szervezetében, már a békeszerződés 
esetleges végrehajtására való tekintettel is, fent nem tartható. Szükséges tehát an
nak átszervezése oly módon, hogy a hadihajózás értékes tisztikara, valamint le
génysége és anyaga a nemzeti hadsereg számára el ne vesszen, azaz hadműveleti 
szempontból tekintve leplezetten a jövőben is a hadsereg kiegészítő részét képezze. 

Ebből kifolyólag az átszervezésnél alapelvül kell szolgálni, hogy 
1. felriasztásnál és 
2. hadmüveleteknél, továbbá már 
3. a jelenlegi látszólagos békeviszonyok között is a hadihajózás azonnal a had

vezetőség rendelkezésére álljon. 
Ezen szempontokat tekintve szükséges, hogy 
a) a tisztikar intakt együtt maradjon 
b) a tisztikar továbbképzése 
c) a hadsereg kötelékével való együttműködés , 
d) a legénység kiképzése és pótlása megfelelően biztosíttassák 
e) a hadihajózás anyaga ne csak hogy megóvassék, hanem a lehetőséghez mérten, 

ahogy azt a konkrét hadműveleti előkészületek és eshetőségek szükségessé teszik, a 
technika fejlődésével lépést tartva, fejlesztessék.: 

f) előkészületek tétessenek arra, hogy a hajós magán vállalatok személyzete és 
anyaga felriasztásnál és hadműveleteknél a hadvezetőség szolgálataira bevonas
sanak. 

Ezen szempontokat tekintve a hadihajózás átszervezése már magától megadódik. 
Azaz szükséges, hogy a hadihajózásra minden tekintetben az illetékes katonai té
nyezők döntő befolyást gyakorolhassanak. Ezen befolyás azonban csak úgy van biz
tosítva, ha a hadihajózás a valóságban a honvédelmi minister, a hadműveleti alkal
mazást és az ezzel összefüggő ügyekben a vezérkar főnöke közvetlen hatáskörébe 
tartozik. 

Amennyiben ennek megvalósítása a békeszerződésre való tekintettel nem igen 
lesz keresztülvihető, úgy egy olyan megoldás keresendő, amelynél a honvédelmi 
minister, illetve a vezérkar főnökének befolyása mégis a legjobban biztosítva 
marad. 

Ezt elérendő a legcélszerűbbnek látszik, ha a hadihajózás a csendőrség mintájára 
folyamrendészetté alakulna át, s mint ilyen, a nyilvánosság előtt a belügyminister 
hatáskörébe tartozna. Az így átszervezendő hadihajózás élén egy felügyelőnek (fo
lyamrendészeti felügyelő) kellene állnia, aki azonban utasításait a honvédelmi mi-
nistertől, illetve a vezérkar főnökétől kapja. Természetes, hogy ezen átszervezéssel 
kapcsolatban szükséges volna mindazok megvalósítása, amelyek a Memorandumban 
kifejezésre jutnak. 

A hadihajózás személyzetének kiegészítését illetően, annak ugyanazon elvek sze
rint kell történnie, mint a hadsereg kiegészítésének. A létszám megállapítás a had
sereg létszámának megállapításával szoros kapcsolatban van. Mindenesetre szüksé
ges, hogy a hadihajózás létszáma úgy legyen megállapítva, hogy a fentebb vázolt 
katonai követelményeknek megfelelhessen és a többi fegyver (csapat) nemnek lét
számával arányban á l l jon . . . Ennélfogva a hadihajós felügyelő javasolja: 

12 A hadihajós csapatfelügyelő terjengős „Tanulmányának" további ismertetése helyett a to
vábbiakban — helyszűke miatt is — a vezérkar álláspontját adó iratot közöljük, amely röviden 
summázza Wulff felterjesztésének lényegét. 
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1. A hajózás egyesítését egy ministerium kebelében. 
2. Az állam hatalmának biztosítását a partokon. 
3. A folyamrendészet felállítását a hadihajózás átszervezése által. 
4. A fennálló ellenőrző közegek hatáskörének szabályozását, a szolgálat egyesíté

sét és központosítását.. . 
Ezek előrebocsátása után terveztetik a következő átirat: 

A Honvédelmi Minister Űr önagyméltóságának 
A szárnysegéd sajátkezű felbontására! Szigorúan bizalmas! 

A hadihajós felügyelőnek f. hó 4-én kelt 750. biz. számú és Nagyméltóságodnak is 
felterjesztett Memorandumára van szerencsém véleményemet az alábbiakban kö
zölni : 

A békeszerződés esetleges végrehajtására való tekintettel a hadihajózás a jelen
legi szervezetében nem igen lesz fenntartható, miért magam is szükségesnek tartom 
annak átszervezését. Az átszervezés azonban oly módon volna foganatosítandó, hogy 
egyrészt a hadihajózás értékes tisztikara, másrészt pedig a legénység és anyaga a 
nemzeti hadsereg számára el ne vesszen, azaz — hadműveleti szempontokat tekintve 
— leplezetten a jövőben is a hadsereg szerves részét képezze.. ,13 

Ebből kifolyólag szükségesnek vélem, hogy a hadihajózásra a jövőben is az ille
tékes katonai tényezők döntő befolyást gyakoroljanak.. . Ennek megvalósítása azon
ban nyilvánosan nem foganatosítható, miért is az átszervezésnél egy olyan megoldás 
volna keresendő, amelynél a fenti követelményeknek megfelelően az illetékes ka
tonai tényezők befolyása biztosítva marad. Ezt elérendő, legcélszerűbbnek vélném, ha 
a hadihajózás a csendőrség mintájára folyamrendészetté alakíttatnék át és mint 
ilyen, a leplezés céljából a belügyminister hatásköre alá ta r tozna . . . 

X. 12. 

Kiss.v> 

A HADIHAJÓZÁS LÉTSZÁMA, LÉTSZÁMKIEGÉSZÍTÉSE15 . 

Magyar királyi Hadihajós Csapatfelügyelő 
751/biz. sz. Sürgős! 
Budapest, 
1920. október 7-én. 

A Magyar királyi Nemzeti Hadsereg 
Vezérkari Főnökének Budapesten 

i 

A m. kir. Honvédelmi Minister 79833/Eln. 10. számú rendelete folytán az 1895—96 
és 97 évi születésű évfolyamok elbocsátásával a hadihajós intézmény nemcsak meg
bénul átmenetileg, hanem hosszabb időre akcióképtelenné is válik. Az 1898 és 99 évi 
születésű évfolyamok behívásával a szükséges legénységi létszám nem lesz elérhető, 
mivel a volt cs. és kir. haditengerészetnek az 1915—16—17 és 18 években rendes 
újonckontingense nem volt, mert azt a hadsereg rendelkezésére bocsátotta volt és 
szükségletét önkéntes belépésre jelentkezők által fedezte, melyek száma évenként 
átlag 1000 főt tett ki. Ezekből a mai Magyarországra csak néhány ember jut, kiknek 
egy része már úgyis önkéntesen szolgál a hadihajózásnál. A hadihajózásnak ily kö
rülmények között emberanyagát más úton kell pótolnia. A pótlás olyanformán volna 
eszközölhető, hogy az egyes körletek részéről a behívandó legénységből egy bizo
nyos százalék volna a hadihajózásnak biztosítandó, mégpedig a különleges szolgálati 
viszonyokra való tekintettel 20% iparost (asztalos, ács, szabó, cipész) 20% vas- és 

13 Itt megismétli az átszervezés fő szempontjait, módját és indokát, úgy, ahogy Wulff írta, de 
már mint saját javaslatát. 

14 Az átszervezés támogatása érdekében Wulff október 7-én újabb beadvánnyal fordult a hon
védelmi miniszterhez és a vezérkari főnökhöz (HL VKF 1920. l. o. Hdm. 21. doboz, uo.), mely
ben kérte: a polgári minisztériumokkal való tárgyalás előtt hívjanak össze egy katonai értekez
letet, hogy a katonák között egységes legyen az állásfoglalás és a katonai érdek ne szenvedjen 
csorbát. 

15 HL VKF 1920. 1. o. Hdm. 2L doboz. 749—753. o., 16 576. sz. irat, mely a létszámadatok miatt 
becses. 
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fémmunkást, a többi 60% lehetőleg hajóst és a folyam mentén élő intelligens egyé
neket. 

Az így nyert legénységgel azonban a kérdés nem oldható meg kielégítően, mert a 
tengerészeinél még nem szolgált legénység az egy évig tartó szolgálati idő alatt 
részben a legszükségesebb kiképzést nyerheti csak el. Gépész- és motorkezelő le
génységet a jelenlegi viszonyok között, ahol hajók és motorcsónakok üzemben tar
tása iskola célokra majdnem lehetetlen, kiképezni egyáltalán nem lehet. 

A gépészlegénység részéről körülbelül 50 ember kerülne elbocsátásra, legnagyobb
részt altisztek, kik kiképzésüket még a volt haditengerészetben nyerték el, ezeket 
pótolni egyáltalán nem tudjuk és az a helyzet áll be, hogy még meglevő hajóinkat 
és motorcsónakjainkat is alig leszünk képesek felhasználni. Ez a legénység fel lett 
szólítva önkéntes továbbszolgálásra, de azért nem jelentkezik, mivel a fennálló ren
deletek szerint nem sorolható a továbbszolgáló altisztek csoportjába és jelenlegi rossz 
anyagi helyzetük mellett a polgári életben jobb elhelyezkedési lehetőségük van, 
mint a hadihajózásnál. 

Tekintettel arra, hogy a hadihajózás átszervezése folyamrendészetté már tervbe 
van véve és így a honvédelmi tárcából úgyis kiválik, és a szervezés tavaszig meg
valósulhatna, a mostani helyzet mint átmeneti provisorium válna szükségessé. Az 
új szervezésben a hadihajózás a csendőrség mintájára tovább szolgáló 4 vagy 3 évre 
kötelezett legénységet venne fel. Azért javaslom, hogy a gépészaltisztek egy részét 
már most is a továbbszolgáló altisztek csoportjában helyezzük el, hogy ezeket to
vábbra is megtarthassuk a szolgálatban. 

A kérdés elintézése azért is sürgős, mert a téli időszakot a bevonuló új legénység 
legszükségesebb kiképzésére kell fordítanunk, hogy legalább tavasszal a kívánt ké
szültségnek megfelelhessünk. 

A kiképzésre csak továbbszolgáló altisztek jöhetnek tekintetbe. E kérdéssel kap
csolatban a gépüzemvezetői vizsgát már letett továbbszolgáló altisztek kinevezése 
gépüzemvezetőkké is aktuálissá válik, hogy a továbbszolgálatra jelentkező gépész
altiszteknek kiképzésüknek megfelelő előléptetési kilátásai is legyenek. 

A szükségelt legénység létszámát a mellékelt kimutatás tünteti fel. Másolatban 
felterjesztem a Honvédelmi Ministeriumnak. 

Wulff 

Kimutatás 

a szükségelt legénységi állományról (az őrnaszádok legénységétől eltekintve) az 
engedélyezett 661 főnyi legénység 12%-al való redukálásának tekintetbevételével. 

Laktanyaszolgálat fenntartására 
Kikötőosztag (motorcsónakok és egyéb úszóművek) 
Állomásokra és hivatalokba 
„Balaton" és „Baja" hajók legénysége 
Óbudai gazdasági hivatal 

Összesen 
Felállítandó tanfolyamok és állomások kiépítésére: 

Távíró és rádió tanfolyam 
Gépészeti és motorkezelő tanfolyam 
Tüzérségi tanfolyam 
Fényszóró tanfolyam 
Folyamfelvétel 

összesen 210 fő 

Összeg: 367 és 210: azaz 577 fő. 
Tényleges állomány: 463 fő! A hiány most 114 fő. 
Az 1895—96—97 évfolyamokból elbocsátandó 200 fő. 
Szükséglet tehát: 200 és 114: azaz 314 fő.16 

16 A dossziéra gépelt vezérkari javaslat: „Bizalmas! A hh. csapatfelügyelő f. hő 7-én 
kelt 751/biz. számú, Nagyméltóságodhoz is felterjesztett jelentésével egyetértve, felkérem Nagy
méltóságodat, hogy a hadihajós alakulatoknak harckész állapotban való fenntartása végett a 
további intézkedéseket megtenni szíveskedjék, X. 9. Kiss." 

100 fő 
88 fő 
78 fő 
80 fő 
24 fő 

367 fő 

30 fő 
30 fő 
80 fő 
20 fő 
50 fő 
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A M. KIR. FOLYAMŐRSÉG FELÁLLÍTÁSA17 

. . . . 1920 őszén18 válnak ismertté a békeszerződés tervezetének katonai rendelke
zései . . . A minisztertanács 1921. január 3-án elhatározza, hogy a nemzeti hadsereget 
érő megcsonkítást az államrendészeti szervek és fegyveres őrtestületek nagyarányú 
fejlesztésével fogja ellensúlyozni, egyrészt, hogy azok a honvédség értékes kiegészí
téséül szolgáljanak, másrészt, hogy azok leple alatt oly alakulatok állíttassanak fel, 
melyek a honvédség szűkre szabott létszáma, vagy a fegyvernem tiltott volta miatt 
a nyílt honvédségben nem szerepelhettek.. . Ezért 1921 februárjától. . . a volt hadi
tengerészetből megalakul a folyamőrség... A folyamőrség létszámát eredetileg 5000 
főben kívántuk megállapítani, az ellenőrzés ezzel szemben a létszámot 1620 — ebben 
96 tiszt — fegyveres és 1800 fegyver nélküli alkalmazottban, összesen 3420 főben 
fixírozta és az úszóegységeken 21 db. 7 cm-es, 3 db. 4,7 cm-es ágyút, valamint 35 
géppuskát engedélyezett. 

Az ellenőrző bizottság által fixírozott létszámból költségvetésileg azonban csak 
1947 fő volt rendszeresítve s e csekély állományból kellett 651 főt igénybe venni 
tisztán honvédségi célokra, hogy 3 árvízvédelmi századot és egy rádióiskolát fel
állíthassunk. 

Ugyancsak pénzügyi nehézségek okozták, hogy a folyamőrség részére engedélyezett 
hajópark sem volt kiépíthető, amennyiben 8 őrnaszád közül csak 3 használható és 
egy használhatatlan volt meg . . .19 

ANTANT LÉTSZÁMELLENÖRZÉS A FOLYAMÖRSÉGNÉL20 

. . . Huard:21 Vannak-e jelenleg próbaszolgálatosok? Fába: Van 143, kik ez év 
tavaszán jöttek (jan. 1. óta). Kötelezőik itt vannak, köztük kettő, kik tegnap ér
keztek. — Bemutatják. — A próbaszolgálat ideje 1 év, de a kötelezőt mindjárt a 
próbaszolgálat megkezdésekor 6 évre állítják ki. Ha az ember a próbaszolgálat alatt 
nem felel meg, a kötelezőt eltépik. H.: Múlt év decemberében itt foganatosított el
lenőrzés alatt a bizottság azt a választ kapta, hogy a próbaszolgálatosoknak nincsen 
az egyévi próbaszolgálat ideje alatt kötelezőjük. Akkor 120 ilyen kötelezővel nem 

17 HL 1929/1999 Hr. és Országos Levéltár ME MT jkv. 1929, január 25. 
18 Folyamőrségre vonatkozó részletek Csáky Károly honvédelmi miniszter minisztertanácsi 

előterjesztéséből. Címe: A honvédelem alapjainak részleges megteremtése. 
19 A létszámmal és a hajóállománnyal kapcsolatban a belügyminiszter 1925. évi jelentésében 

(Jelentés és statisztikai évkönyv. 1926. 35. o.) a folyamőrségről a következőket írta: „ . . . p ó t l á s 
csak önkéntes jelentkezés alapján történt. A megállapított létszámot az 1922. év végéig nem si
került betöl teni . . . A tisztikar utánpótlása céljából az 1921. és 22. évben tiszti tanfolyam műkö
dött . . . A párizsi legfelsőbb katonai tanács a békeszerződés 120. cikkében foglalt korlátozáson 
felül további 6 őrjáró naszádnak, több motorcsónaknak és segédhajónak tartását engedélyezte s 
a szerb megszállott területen leszerelt egységek közül 4 naszád folyamrendészeti célokra vissza
ítéltetett. Utóbbiak teljesen leromlott állapotban érkeztek vissza és 1922 év végéig csak a „Sze
ged" őrjáró naszádot sikerült karba helyezni . . ." 

1923-ban állították szolgálatba a „Kecskemét", majd később a „Siófok" és „Debrecen" őrna
szádokat. 

A korszak honvédségének és fegyveres erőinek létszámviszonyait, azok alakulását két munka 
dolgozta föl, ezért azok ismertetését mellőzzük. Hetes—Morva: Csak szolgálati használatra! (Bu
dapest, 1968.) című könyvükben a 288., 292., 470—471. oldalakon részletesen tárgyalják a kérdést 
az engedélyezett és rejtett létszámok vonatkozásában is; a másik munka: Tóth Sándor: A 
Horthy-hadsereg szervezete (1920—1944)., Hadtörténelmi Közlemények 1958. 1—4. sz. 52. és 57. o. 
A húszas évek második felére vonatkoztatva írja Tóth Sándor, hogy Valóban folyamőr 
csupán 100 tiszt és 1200 fő legénység v o l t . . . " A folyamőrség létszámának alakulását nyomon 
követő részletes feldolgozás már túlnőné e publikáció kereteit, már csak a leplezés adta bonyo
lultság miatt is. A folyamőrség létszámát különben alapvetően az 1922: XIV. te. 3. §. szabályozta 
(ún. Folyamőrségi törvény). 

20 HL 1918/1925. A m. kir. kormány meghatalmazottja a Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bi
zottságnál. Jelentések. 352—373. o. 

21 Részlet az óbudai „Horthy Miklós" folyamőrségi laktanyában 1925. május 29-én lefolytatott 
ellenőrzésről készült jelentésből. Az ellenőrzést Huard francia őrnagy vezette, a felvilágosításokat 
Fába János törzskapitány, a közigazgatási és számadási osztály parancsnoka adta. Ahogy 
Rapaich ezredes a jelentéseknek a Hm Ein. D. osztályához történt felterjesztéséhez írta: „Az el
lenőrzés ismét a legaprólékosabb részletekig kiterjedt. Az ellenőrzések ily módon való keresz
tülvitele a csapatokat nagyon igénybe veszik és az ellenszenv a bizottság iránt rohamosan nőni 
fog . . ." 

Az előtte való napon (május 28.) az esztergomi révkapitányságon tartottak létszám- és fegy
verzetellenőrzést, amelyből csupán egy mondatot idézünk, abból megközelítő pontossággal kiszá
mítható a folyamrendészeti szolgálat létszáma, hiszen az minden révkapitányságon nagyjából 
megegyezett: Jelenleg az itt levő folyamőrosztag létszáma 10 fő és két motorcsónakkeze
lő . . ." 
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bíró ember volt. (Huard felolvassa a delegáltak tanácsában akkor az ellenőrzés le
folytatásáról szerkesztett jegyzőkönyvének idevágó részét a felelettel.) F.: Ezeknek 
az embereknek már akkor is volt kötelezőjük és ezek most már a bizottság által 
láttamozva a többi közé vannak sorolva. . . 

d) Próbaszolgálatosok és kötelezőik: 

Huard őrnagy kívánságára bemutatják az összes kötelezőket, melyek között valóban 
találnak 120 olyan ember kötelezőjét, akik 1924 szeptember, október, november ha
vában kötelezték magukat, és melyek a bizottság által már láttamozva vannak. 

e) Létszámkimutatás: 
Kötelezők szerint: 

A mai létszám 1069 fő 

V. f. 
legénys. 

láttamozott : 
111 
672 

nem láttamozott: 
2 

141 

összesen: 
113 
813 

összesen : 
folyamőrség 
rádió 
rádió s. szem. 

783 
1069 
107 
10 

143 

(Károly kir. laktanya) 

kötelezővel bír ebből 

926 

összesen 1186 
926 

143 

(Károly kir. laktanya) 

kötelezővel bír ebből 

marad : 260 kötelezővel nem bíró, vagyis polg. s. szem. 

H.: Kik azok, mikor az „S" könyvben csak 180 van? 
F.: 180 az „S" könyvben, (E laktanyában élelmezettek: 329 fő) 

37 zene, 
43 műszaki munkás, 

260 összesen. 

H.: A zenének is van egyenruhája tudomásom szerint, tehát önök a polgári segéd
személyzetet is egyenruhában járatják? 
F.: Van ugyan a zenének egyenruhája, de az eltérő a folyamőrökétől.. .22 

TÖREKVÉSEK A HAJÓÁLLOMÁNY NÖVELÉSÉRE23 

6037/titk. VI. — 1. o. 1926. I. 26. 

ö r j ár ónaszádok 
és egészségügyi anyag követelés Ausztriától.24 

Pro domo: Kapcsán a 18170/titk. ein. D. 1925. sz. ügyiratnak. F. évi jan. hó 26-án 
del. a 3. c. osztályban Englisch Popparich tábornok úr elnöklete alatt egy értekezlet 

22 A létszám, m i n t m á r í r tuk , ekko r még a la t ta m a r a d t az engedélyezet t 1620 főnek, még akko r 
is, ha a rád iósoka t hozzáadjuk, ak ik tu l a jdonképpen a fo lyamőrségnél e l re j te t t h í radószázadot 
alkották. 

23 HL VKF 1. o.- t i tk. VI.—1. b . 74. doboz. 530—531. o., 6037. sz. i ra t . 
24 Az 1922: XIV. te . 5. § é r te lmében a fo lyamrendésze t i szolgálatot 8 db egyenkén t legfeljebb 

128 tonnás , fegyver lövés ellen védet t testű, egyenkén t 2 db 70 mi l l iméteres ágyúva l és 2 gépfegy
ver re l felszerelt őr j á rónaszád l á tha t t a el, a k n a l e r a k ó és to rpedóberendezés nélkül . A m á r hasz 
ná l a tban levő őr j á rónaszádokon anny i ágyú m a r a d h a t o t t , a m e n n y i az eredet i építési t e rveknek 
megfelelt (vagyis négy, m e r t a nagyobb t ípusú őrnaszádokor . a ké t löveg to ronyban 2—2 ike r 
ágyú vol t) . Ezér t az Ausz t r iáva l folytatot t hosszada lmas , a vol t közös vagyon felosztását célzó 
t á rgya lásokon t ö b b e k közöt t a r r a tö rekede t t a m a g y a r k o r m á n y , hogy a felosztáskor Auszt r iá 
n a k ju to t t m á s i k négy őrnaszádot is megszerezze, anná l is i n k á b b , m e r t IV. Káro ly 1918. ok tó 
ber 30-án úgy rende lkeze t t , hogy a cs. és kir . Dunaflot t i l lát a m a g y a r k o r m á n y n a k kell á tadni . 
(HL Polg. dem. forr . 23. doboz. 24. irat.) 
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tartatott meg az osztrák, kormány azon ajánlata tárgyában, hogy 3 őr járónaszádot 
és eü. anyagot ad át nekünk a burgenlandi telekkönyvek kiszolgáltatása ellenében.25 

Az értekezleten a következő álláspont alakult ki: 
Az osztrák kormánytól 4 őr járónaszádot és más hijján a felajánlott eü. anyagot 

követeljük, éspedig előlegképpen azon kompenzációra, amellyel Ausztria nekünk tar
tozik, de teljesen függetlenül a Nyugatmagyarországi telekkönyvektől. 

A telekkönyvet ugyanis nem lehet a hadi anyaggal junktimba hozni, mert ez 
teljesen más kérdés-komplexumba tartozik, mely kérdés-komplexumot Nyugat
magyarország átadásával kapcsolatban a velencei, illetve frankfurti szerződések 
szabályoznak, amelyeknek értelmében a telekkönyveket az osztrákoknak ki kell 
a d n i . . . Megjegyzendő még, hogy a magyar kormány a telekkönyveket nem akarja 
kiadni, illetve ezek kiadását a lehetőségig halasztja, mert ez képezi az egyedüli, 
kezeink között levő eszközt, amellyel az osztrákoktól a minket megillető kompenzá
ciót k ics ikarhat juk. . . Az őrnaszádok kérdése tehát függőben marad a döntőbírósági 
eljárás lefolytatásáig (legalább 1 év).26 

ÜJ HAJÓ ÉPÍTÉSE27 

6085/titk. 1926. 

Aknarakó hajó építése28 

Pro domo: A Büm VI. e. osztály (Folyamrendészeti osztály) a 226138/1926. számú 
ügyirat szerint a kisvízi út kitűzési osztag részére egy „Bójahajó" megépítését ter
vezi, mely tulajdonképpen nem más, mint egy aknarakó hajó. 

A folyamőrség felügyelője f. hó 20-án személyesen járt az osztályban és az osztály
vezető úrral közölte, hogy a Honv. Főparancsnok úrnál ezen hajó szándékolt meg
építéséről jelentést tett. A Honv. Főparancsnok úr a hajó építéséhez hozzájárult és 
utasította a Folyamőrség felügyelőjét, miszerint azon véleményt, hogy egy ilyen hajó 
megépítése szükséges, a VI. Csoport Főnökével közölje és az erre vonatkozó véle
ményt írassa alá. 

Az aknák gyors lerakásának lehetősége azon fordul meg, hogy egy megfelelő 
aknarakó hajó álljon rendelkezésre. A folyamőrségnek eddig aknarakó hajója nem 
volt (a békeszerződés nem teszi lehetővé), hanem adott esetben egy vontató gőzöst 
(Badacsony) használt fel erre a célra, melynek teljesítménye azonban közel sem fe
lelt volna meg a követelményeknek. Tekintve, hogy varható ellenfeleink folyamharci 
egységeinek vizeinkre való gyors betörését csakis az aknák gyors lerakása által tud
juk a leghatásosabban megakadályozni, egy aknarakó hajó építését szükségesnek 
tartjuk. Ezen hajó különben békében a kisvízi út kitűzési osztag kiképzését is na
gyon előmozdítaná. 

A hajó, mely egymilliárd háromszázötven millió koronába kerül, a folyamőrség 
megtakarításaiból építtetne meg. Fentiek alapján a következő szám nélküli vélemény 
lenne adandó: 
Vélemény: Egy kvk gőzös megépítését szükségesnek tartom. IV. 20. (Aláírás.) 
Ugydarabot és véleményt személyesen adtam át Wulff vezérkapitánynak. 

IV. 21. (Két aláírás) IV. 22. (Aláírás) 

25 A bu rgen land i t e l ekkönyvek a Magyarországhoz tar tozó t e lekkönyvi h iva ta lokban marad t ak , 
így lehe te t lenné vál t az Ausz t r iához csatolt r é szeken az ingat lanforgalom. A m a g y a r tá rgyaló fél 
azonban nem a t e l ekkönyvek fejében a k a r t a m e g k a p n i az ő rnaszádoka t . 

26 Magya ro r szágnak 1927—29-ben s ikerül t megszereznie a 4 ő rnaszádot (leszerelt á l l apo tban) , 
ám a felszerelt , 60 t onnás „Siófok"-ot á t ad ta . Ez Ausz t r i ában a „B i r ago" nevet kap ta . 

27 HL VKF 1. o. t i tk . VI.—1. b . 74. doboz. 570. o., 6085. sz. i ra t . 
28 Az eredeti felterjesztés nincs meg, ezért csak az arra reagáló vezérkari véleményt tudjuk 

ismertetni. _ t cvf** 
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A M. KIR. FOLYAMŐRSÉG SZERVEZETE29 

Szervi határozványok a m. kir. folyamőrség számára?0 

A — 202 

I. Fejezet. 1. §. Általános határozványok. 
1. Folyamőrség rendéltetése. 1. A m. kir. Folyamőrség az 1922: XIV. te. alapján lé
tesült állami intézmény, mely egyúttal, mint a m. kir. honvédség szerves része, 
annak egyik fegyvernemét alkotja. Rendeltetése: 

a) nyíltan: Magyarország hajózható vizein és partjain a törvényes rend fenntar
tása és a folyamatrendészeti szolgálat ellátása. 

b) rejtetten: a folyamharcra való felkészülés. 

2. Folyamőrség legfőbb igazgatása. 2. A folyamőrség legfőbb hatóságai: 
a) folyamrendészeti és igazgatási hatósági ügyekben a belügyminiszter. 
b) minden más vonatkozású közigazgatási ügyekben a honvédelmi miniszter. 
A katonai ténykedéseknek vezetése és irányítása, továbbá a folyamőrség fegyveres 

alkalmazása tekintetében úgy békében, mint háborúban, valamint az ily alkalma
zásra való előkészítés tekintetében legfelsőbb fokon a honvédség főparancsnoka 
rendelkezik. 

A honvédelmi miniszternek és a honvédség főparancsnokának vezető, legfőbb 
végrehajtó és ellenőrző szerve és elvi jelentőségű ügyekben legfőbb véleményező 
szakközege: a folyamőrség felügyelője, aki egyszersmind illetékes parancsnok és 
folyamőrségi közigazgatási ügyekben a honvédelmi miniszternek csoportfőnöke. 

A folyamőrség felügyelője elvi jelentőségű folyamrendészeti ügyekben a belügy
miniszternek legfőbb véleményező közege. 
3. A folyamőrség alárendelése. 3. A folyamőrség ugyan a fent 1. pontban említett em
lített törvény értelmében minden tekintetben és kizárólag a m. kir. belügyminiszter
nek, valóságban azonban az ügyek természete szerint (1. fenti 2. pont) a belügyminisz
ternek, illetve a honvédség főparancsnokának van alárendelve. 
4. A folyamőrségre vonatkozó szabályzatok. 4. A folyamőrségre általában véve a 
honvédség általános érvényű szolgálati könyvei és utasításai mérvadók. A folyamőr
ség különleges viszonyainak megfelelően a folyamőrség szervezetét, szolgálatát és 
szolgálati kezelését még külön, csupán a folyamőrség számára érvényes határoz
ványok, utasítások és rendeletek is szabályozzák. 
5. Minisztériumi osztályok és azok alárendelése. 5. A folyamőrség ügyeit legfelsőbb 
fokban nyíltan a belügyminisztérium következő osztályai intézik: 

1. belügyminisztérium VI. f. (folyamőrségi és folyamőrség-közigazgatás) osztálya, 
2. a belügyminisztérium VI. e. (folyamőrség és egyéb közrendészeti szervek anyagi) 

osztálya, 
3. a belügyminisztérium VI. d. (folyamrendészeti) osztálya. 
A belügyminisztérium VI. f., VI. e. és VI. d. osztálya minden tekintetben a fo

lyamőrség felügyelőjének úgy ebbeni minőségében, mint pedig mint honvédelmi 

29 HL 151/Bk. Eins. 1929. 108 803/60. A folyamőrség szervezetére vonatkozó, végleges formába 
öntött tervezetet 1929. augusztus 24-én keltezve terjesztette iöl a folyamőrség felügyelője, Wulff 
vezérkapitány, kormányzói jóváhagyásra. Augusztus 28-án érkezett az anyag a Honvédelmi Mi
nisztériumba. Ott az 1. osztály véleményezte, mely szerint az anyag jó, de túl terjedelmes. Ja
vasolta, hogy csak a parancsnokságok, hatóságok és intézetek számára szóló határozványok 
kerüljenek ilyen cím alatt, mint „A—202 jelű szolgálati könyv" kiadásra, az egyéb anyag rövi
dítve, a folyamőrség szolgálati utasításába kerüljön bele. Az előterjesztés személyi ügyeket, 
pontosabban kinevezési javaslatokat is tartalmaz. Hogy a fölterjesztett „szervi határozványok a 
m. kir. folyamőrség számára" mikor nyert jóváhagyást, pontosan nem tudjuk, de valószínűleg 
még 1929-ben. 

30 H L Horthy-kori csapatanyagok 1922—1946. 108 803. 39. doboz. 1—62. o. Bár a „Szervi hatá
rozványok . .." csak 1929-ben nyert elfogadást, pontosabban a folyamőrség szervezeti felépítését 
írásban, átfogóan csak felállítása után nyolc évvel öntötték jogszabályi formába, ez nem jelenti 
azt, hogy az itt tárgyalt konstrukció ekkor született. A folyamőrség ugyanis lényegében már 
megalakításától ebben a szervezeti formában funkcionált, s így a szóban forgó irat csupán a 
ténylegesen fennálló helyzetet rögzítette. 
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miniszteri csoportfőnöknek, a belügyminisztérium VI. d. osztálya ezenkívül folyam
rendészeti és igazgatási hatósági hatáskörben a belügyminisztérium VI. (rendőr szer
vezeti) főosztálya útján a belügyminiszternek van alárendelve. 
6. Gazdászat-közigazgatási végrehajtó szolgálat a legfőbb igazgatás részére. A fo
lyamőrség központi gazdasági hivatala látja el a folyamőrség felügyelője, továbbá 
az említett belügyminisztériumi osztályok összes személyzetének gazdászat-közigaz
gatási végrehajtó szolgálatát.31 

31 A 2. §-ban foglalt sémát nyomdatechnikai okból az eredeti iratról készült fényképrnásolat-
ban mutatjuk be. Helyszűke miatt a „Szervi határozványok. . ." további közlését nem folytat
juk. A 2. §-ban idézett táblázat amúgy is áttekintést ad az egész szervezeti felépítésről, alá-fölé
rendeltségi viszonyról és érzékelteti a rejtés megoldását is. A továbbiakban azonban röviden ösz-
szefoglaljuk az irat tartalmát. 

II. fejezet. A folyamőrség központi irányítása. 3. §. A folyamőrség felügyelője, annak aláren
delése, csoportfőnöki minősége, közvetlen beosztottai stb. 4. §. A belügyminisztérium VI. f. osz
tályának alárendelése, ügyköre. 5. §. A belügyminisztérium VI. e. osztályának tagozódása, ügy
köre, alárendelése stb. 6. §. A belügyminisztérium VI. d. osztálya, mint fent. 

III. fejezet. Magasabb parancsnokság. 7. §. A folyamőrség Központi Parancsnoksága, melynek I. 
a csapatok és n . az intézetek vannak alárendelve. Tárgyalja a Központi parancsnokság kötelmeit, 
tagozódását, a különböző alá- és fölérendeltséget, a parancsnoksághoz tartozó hivatalokat stb. 

IV. fejezet. Csapatok. 8. §. A hajós zászlóalj. Alárendelés, tagozódás, a parancsnok kötelmei, jo
gai és hatásköre, az alája tartozó századok, hajótelep. 9. §. Műszaki zászlóalj, mint fent. 10. §. 
Rendész zászlóalj, mint fent. 11. §. Kiképző zászlóalj, mint az előzőben. 12. §. Szolgálatba helye
zett úszóegységek, mint az előzőben. 

V. fejezet. Intézetek. 13. §. Műszaki üzem. 14. §. Műszaki raktár és érvényesítő hivatal. 15. §. 
Anyagraktár. 

VI. fejezet. Folyamrendészeti szolgálat. 16. §. A folyamrendészeti szolgálat általában. 17. §. A 
révfőkapitányság 18. §. Révkapitányságok. 19. §. Révkirendeltségek. 20. §. Parti (rév) őrségek. 
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VITA 

PERJÉS GÉZA 

VÁLASZ NEMES IMRÉNEK 

Nemes Imre a HK 1977/1. számában Mohács-tanulmányomnak szinte min
den állításával vitába szállt. Miután sem az illendőség, sem pedig a HK ke
retei nem engedik meg, hogy bizonyos terjedelmet túllépjek, ellenvetései 
mindegyikével érdemben nem foglalkozhatom, csupán néhány problémát eme
lek ki. 

A háború logikája 

Meghökkentő, kimondottan zavarba ejtő Nemes Imrének ez a mondata: 
„a háború logikája többféle lehet, az többek között tudás, ismeret, konkrét 
helyzet és nézőpont kérdése. A harcban szemben álló felek »háborús logikája« 
rendszerint homlokegyenest eltérő". Hogyan lehet válaszolni erre egy ilyen 
rövid vitacikk keretében, hiszen a háború törvényszerűségeiről, „logikájáról" 
könyvtári irodalmat írtak össze? Legjobb talán, ha idézem a Magyar Értel
mező Szótár „logika" címszavát: „1. A gondolkozást mint az objektív igazság 
feltárásának eszközét vizsgáló és a gondolkozás formáit, törvényeit rendszerbe 
foglaló tudomány, 2. Ésszerű, következetes gondolkodásra való képesség. 3. 
A dolgok közötti törvényszerű összefüggés. A történelem logikája." 

Gondolom, mindezek alapján Nemes Imre belátja, hogy állítása, enyhén 
szólva, különös; olyan, mint ha azt mondaná például, hogy egy labdarúgó 
mérkőzést, sakkjátszmát, bridzspartit stb. a két fél „homlokegyenest" ellen
kező törvények, szabályok és gondolkozás alapján játszana le. 

Bár a kérdés ilyen egyszerű, belátom, a kifejezés szokatlan — noha ez irány
ban végzett puhatolózásaim arra vezettek, hogy általában mindenki érti, mire 
gondolok —, épp ezért elmondom, hogy mit is értek közelebbről a „háború 
logikáján": 

1. A háború törvényszerű folyamat. 
2. Egy-egy korban, az adott technikai feltételek mellett, a háború paramé

terei állandók; egész pontosan: bizonyos valószínűségi határok közt 
mozgó értékek, így a mozgás sebessége, a fegyverek hatása és találati 
valószínűsége, a szállító eszközök kapacitása, az ellátás normái stb. 

3. A hadakozó felek mindegyike tisztában van a háború törvényeivel és 
paramétereivel. 

4. A katonai helyzetmegítélés, elhatározás, tervezés és végrehajtás, általá
ban a katonai döntések racionalitása, e három körülményből következik. 

Mindehhez hozzá kell venni még, hogy a háború nem önálló dolog, hanem 
a politika eszköze; célját ez határozza meg és lefolyásába minduntalan bele-

— 280 — 



szól; nincs haditerv, melynek megalkotásánál politikai megfontolások ne ját
szanának közre. Ez az egyik oka annak, hogy Clausewitz élesen megkülönböz
teti egymástól a katonai elmélet kiinduló pontját képező abszolút háborút és 
a történelmileg adott valóságos háborút. 

Ezek után két kérdésre kell válaszolni: a) „homlokegyenest" ellenkező 
volt-e 1526-ban a két fél „háborús logikája", avagy nem?; b) racionális volt-e 
vajon a magyar hadvezetés? 

Nézzük meg tehát a két fél mérlegeléseit és döntéseit: 
1. Helyzet és az erőviszonyok felmérése. A török és a magyar államvezetés 

egyformán tisztában volt azzal, hogy a török hadipotenciál és ütőerő messze 
felülmúlja a magyarokét és azzal is, hogy bel- és külpolitikai, diplomáciai és 
általános stratégiai szempontból minden előny a török oldalán van. Hogy a 
magyarok mégsem fogadták el a török békeajánlatát, annak politikai és 
egyéb okai voltak. 

2. A harci forma megválasztása. Clausewitz fogalmazta meg legvilágosab
ban, de minden idők háborújára érvényes igazság, hogy a támadás a pozitív 
célú, de gyengébb, a védelem pedig a negatív célú, de erősebb harci és 
hadműveleti forma, épp ezért a támadás erőfölényt feltételez. Nos, 1526-ban 
török és magyar részről egyaránt így gondolkoztak. A török kormányzat rá 
akarta kényszeríteni akaratát a magyarokra, tehát pozitív célja volt, s mivel 
oldalán volt az erőfölény, támadhatott. A magyarok a török feltételeit nem 
akarták teljesíteni, tehát negatív célt követtek, s mivel gyengébbek voltak, 
az erősebb hadműveleti formát, a védelmet választották. 

3. A tér mérlegelése. Ilyen szempontból is egyforma logikával gondolkozott 
a két fél, mert 

a) Nándorfehérvár elestével védhetetlennek tartották Magyarországot; 
b) egyformán értékelték a Duna jelentőségét; 
c) a törökök a Duna jobb partján akartak előnyomulni és a magyarok 

itt várták őket. 
4. Az idő mérlegelése. Mindkét fél tudta, hogy a döntő csata augusztus 

közepe-vége előtt nem mehet végbe, ami természetszerűen következett a há
ború egyik paraméterének, ti. a mozgás sebességéinek pontos ismeretéből: a 
török hadsereg június vége előtt nem érhetett Nádorfehérvárhoz és innen 
augusztus közepe előtt nem igen juthatott a Dráván túlra. Ennél előbb csak 
akkor következhetett volna be a döntő összecsapás, ha a magyarok benyo
mulnak a Szerémségbe. Ezt azonban józan ésszel megtenni nem lehetett, a 
tanulmányom 433. oldalán felhozott indokok miatt. A korábbi mozgósítás te
hát különösebb katonai hasznot nem jelentett volna, viszont tetemesen fo
gyasztotta volna azt a csekélyke pénzt, amivel az ország rendelkezett. 

Nemes Imrét ez az állításom láthatóan nem győzte meg és a korai mozgó
sításnak egy sereg előnyét felsorolva szemrehányóan ezt írja: „Ezek a lehe
tőségek azonban Perjés Géza figyelmét elkerülték". Nos, nem hogy elkerül
ték volna figyelmemet ezek az „előnyök", de nagyon is tudatosan nem szá
moltam velük, mert azért engedje meg Nemes Imre, hogy felhívjam figyel
mét: a háború társadalmi jelenség, és bár legyen valami a mai katonai elmélet 
és .gyakorlat szerint hasznos, jó és megvalósítható dolog, ebből még nem 
következik, hogy a XVI. században is alkalmazható lett volna. A feudalizmus 
körülményei között a hadsereget tartósan fegyverben tartani egyszerűen 
nem volt lehetséges az anyagiak miatt. Méginkább vonatkozik ez Mohács 
Magyarországára, melynek pénzügyi bajaival a tanulmány megszabott kere
teihez képest elég részletesen foglalkozom. 

Bírálóm, többek között a következő okok miatt tartja abszurdnak azt a 
kijelentésemet, hogy a magyar vezetés racionális mérlegelések alapján hozta 
döntéseit: 
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1. mert a király nem parancsolt, hanem „rábeszélni akart" — ez azonban 
aligha lehetett volna másként, mivel: a) a haditanács döntése őt is kötelezte, 
ilyen helyzetben viszont valójában nem tehetett mást, minthogy „rábeszélés
sel" bírja rá a főurakat a vissza vonulásra ; b) nem ő volt a fővezér; 

2. mert Tomori a csata mellett volt, holott pár hónappal azelőtt még békét 
ajánlott — nos, más dolog a békéről, illetve a háborúról dönteni és megint 
más dolog a csata megvívásáról vagy elhalasztásáról határozni; az előbbi po
litikai és katonapolitikai kérdés, az utóbbi hadműveleti, illetve harcászati; 

3. mert a katonák szinte lázadással határos módon befolyásolták a hadita
nácsot — mai szemmel nézve ez valójában elképesztőnek tűnhet, de a XVI. 
században szinte mindennapos volt. 

Racionális döntéseknek azokat mondjuk, melyekre az elérendő cél, a ren
delkezésre álló eszközök, valamint a célért hozandó áldozatok és vállalt koc
kázatok mérlegelése állapján jutnak az emberek. 

Ugyanígy van a hadtörténetben is, és ha a napjaink hadviselésének para
méterei, normái alapján ítélkezünk, alaposan tévedhetünk. Nemes Imre meg
lepő következetlenségnek tartja, hogy mindazon fogyatékosságok ellenére, amiket 
én magam a magyar hadviselésről elmondok, a vezetést mégis racionálisnak 
ítélem. Gsupán arról feledkezik meg, hogy ezek a fogyatékosságok történetileg 
adottak voltak, s Tomoriéknak olyan hadsereggel — olyan eszközzel! — 
kellett a háborút megvívni, amilyent a társadalom ki tudott állítani. Ha vi
szont azt nézzük, hogy ezt a hadsereget, általában a rendelkezésükre álló 
eszközöket hogyan használták fel a cél érdekében, akkor csak azt mondhat
juk, hogy a háború logikája szerint, tehát racionálisan jártak el. 

Volt-e csataterv? 

„Perjés Géza tanulmányában — noha következtetéseinek alapját képezi 
— sajnos nem vázolja a magyar sereg általa »kitűnőnek« minősített csata
tervét. A tanulmányban egyetlen fejezetet — sőt még alcímet sem — szentel 
ennek a sarkalatos kérdésnek" — írja Nemes Imre. Ezt az észrevételt nagyon 
köszönöm bírálómnak, mert részben helytálló. Valójában így van, nem szen
telek külön részt a csataterv összefoglalásának. Most készülő „Mohács"-
könyvemben észrevételét a legmesszebbmenőkig hasznosítani fogom. 

Maga a terv azonban benn van a tanulmányban, s hogy nem egy helyen 
tárgyalom, annak egyszerűen módszertani oka van. A terv rekonstrukcióját 
lehetővé tevő adatok a forrásokban helyileg és kronológiailag annyira szét 
vannak szórva ugyanis, hogy az előadásban — melyben szükségképpen bizo
nyos kronológiai rendet kellett követnem — ezek nem is kerülhettek egy 
helyre. Arra, hogy egy külön részben foglaljam össze az adatokat, meg
vallom, nem is gondoltam, de ha gondolok is rá, nem hiszem, hogy terjede
lemhiánnyal birkózó szerkesztőm túlságosan örült volna neki. 

Miután a terv fent ígért összefoglalását bírálóm csak könyvem megjelenése 
után olvashatja — tehát legfeljebb egy év múlva —, most megkísérlem an
nak egyes elemeit a kronológiai rend figyelmen kívül hagyásával előadni, s 
közben egyes észrevételeire is válaszolni. 

A terv elemei tehát a következők: 
1. A török hadsereg felvonulásának nehézségei és azok előrelátása. 
Mint tanulmányomban említettem, magyar részről annak felismeréséhez, 

hogy az óriási török hadsereg felvonulása a mohácsi mezőre nagy nehézsé
gekkel fog járni, semmiféle zsenialitás nem 'kellett. A menet, a szétbontako-
zás és a csatához való fejlődés paraméterei adottak voltak ebben a korban is, 
és semmi okunk sincs feltételezni, hogy azokat a magyar vezetők ne ismer
ték volna. Tomoriék tehát nagy valószínűséggel számíthattak arra, hogy a 
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török hadsereg nem egyszerre és talán nem is a legjobb erőállapotban fog a 
csatatérre érkezni. S hogy mindez válójában bekövetkezett, azt a török for
rások egyértelműen bizonyítják, mint tanulmányomból kétségtelenül kitetszik. 
Nem érteim tehát, miként szegezhet e ténnyel szembe Nemes Imre olyan 
felvetést, mint azt, hogy a „lassúnak tűnő" felvonulás „tudatos cselekvés" 
eredménye. Semmi figyelmet sem szentelt a források adataira támaszkodó 
érveimnek? Ezekből ugyanis kiderül, hogy a felvonulás nemcsak lassúnak 
tűnt, de valójában az is volt, ezenfelül még „embert és állatot" — amint azt 
Szulejmán Naplóiban olvashatjuk — ki is fárasztott. 

Az is rejtélyes számomra, hogyan lehet cselvetést látni abban, hogy a 
hadsereg szétszakadozva, fáradtan és valószínűleg igen nagy rendetlenség
ben ért a küzdelem színhelyére. Hát nem ismerte fel elemzésem alapján, 
hogy a cselvetésről mesélő Dzselálzáde és Kemálpasazáde leírása tele van 
ellentmondással ? 

Azt is különös feltevésnek tartom, hogy a török vezetés a magyarok „fizikai 
és pszichikai" kifárasztására törekedve irányította úgy a felvonulást, ahogyan 
az valójában végbement. Furcsa törekvésnek kell mondanunk azt, aminek ép
pen az ellenkezője következik be. 

És milyen alapon „értelmezhetnénk" az anatóliai sereg lemaradását 
„pontosan kiszámított manővernek"? Megint csak furcsa manővernek kell 
minősíteni az olyat, mely azzal, hogy megakadályozza az erők összpontosí
tását a döntés helyén, a háború egyik alapelvét sérti meg. 

Érzésem szerint Nemes Imre nem érzékeli kellően egy akkora tömeg fel
vonultatásának nehézségeit, mint amekkora a török sereg volt. S ha ezekhez 
még azt is hozzávesszük, hogy a korban a terep kiértékelését lehetővé tevő 
térképek nem voltak, akkor szinte kézenfekvőnek tűnik, hogy a felvonulás 
szükségképpen súlyos zavarokkal, súrlódásokkal járt. Nem tudom, elfogadja-e 
a 442. oldalon közölt számvetéseimet, melyek alapján a török hadsereg szé
lességi kitérj édesét 8—9 km-re becsülöm. Ilyen kiterjedésnél az egyes egy
ségek előnyomulási irányának és sávhatárainak kijelölése csakis térkép alap
ján vagy a terep pontos ismeretében végezhető el. Nos, mint említettem, erre 
alkalmas térképek a korban még nem voltak, így a felvonulási terep szemre
vételezése elsőrendű követelmény volt. Erre viszont a török hadvezetésnek 
nem volt alkalma a magyar előcsapatok igen szívós harcai miatt. 

2. A terasz jelentősége. Arról talán meggyőzte tanulmányom Nemes Imrét, 
hogy az jelentős akadály volt, s arról is, hogy a terepet nem ismerő török 
hadvezetést zavarba hozhatta. A kérdés csupán az, hogy így látták^e Tomo-
riék is. Erre nézve valójában semmi adat nincs, viszont a teraszhoz közeli 
felállás arra utal, hogy felismerték. Azt ugyanis nem lehetett nehéz dolog 
megállapítani, hogy a terasz felázott, csúszós lejtőjén a török nem indíthatja 
el rohamát, tehát előbb le kell ereszkednie a mohácsi mezőre, ott a leeresz
kedés közben rendetlenségbe jutott csapatokat rendezni kell, s csak azután 
lehet elindítani a rohamot. Mindez viszont önként kínálta a megoldást: 
beletámadni a harchoz még nem kész ellenségbe. De hogy ezt megtehessék, 
a teraszhoz közel kellett felállniok. 

3. A csatarend. Mint tanulmányomban kifejtettem, a csatarend csak táma
dásra volt alkalmas. Ha viszont támadni akartak — tehát a gyengébb harci 
formát szándékoztak alkalmazni —, akkor feltételezniük kellett, hogy a tá
madás pillanatában erőfölényben lesznek, azaz nem az egész török hadsereg 
lesz velük szemben. Erre viszont csak úgy gondolhattak, ha feltették, hogy 
a török seregrészek nem egyszerre érnek a csatatérre. 

4. Ráskay kiküldetése. Ha Tomori nincs meggyőződve róla, hogy a török 
aznap nem fog támadni, akkor alig képzelhető el, hogy a király testőrségének 
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eltávolításával akkora felelősséget vállaljon magára, mint amekkorát vállalt. 
Minden bizonnyal úgy gondolta, hogy a meglepő roham elől menekülő törökök 
már nem igen fogják a király személyét veszélyeztetni. 

5. Vita a táborba vonulás miatt. Láttuk, Tomori ezekkel a szavakkal győzte 
meg a királyt, hogy támadni kell: „az ütközetet serami esetre sem szabad 
elhalasztani, mert kisebb veszedelemmel jár most az ellenség csapatainak egy 
részével, mint holnap az egész sereggel megütközni; most a győzelem kétség
telen." Nem jogos-e feltenni, hogy ez nem akkor, abban a pillanatban szüle
tett meg agyában, hanem már eleve számolt a török sereg megosztottságával? 
Nos, igen jellemző, hogy Istvánffy, aki Brodarics alapján kész vádiratot ko
holt Tomori ellen, erről a vitatkozásról és Tomori érvéről egy szót sem szól. 
Pedig a csatának szinte legfontosabb mozzanatáról van szó! Ez annál is ér
dekesebb, mivel Istvánffy igen jó katonai szakértő volt s elképzelhetetlen, 
hogy ne ismerte volna fel az idézett mondatban a csataterv lényegét, s azt, 
hogy Tomori hátralovaglása és vitatkozása a királlyal és környezetével milyen 
tempóveszteséget okozott a magyar seregnek. Vádiratokban általában nem 
szokták felsorolni a mentő körülményeket. Ez a védelem dolga. Nos, voltam 
bátor vállalni a védő szerepét Tomori nagy perében! 

6. Lutfi közlése. Tanulmányomban idéztem Lutfi versikéjét, melyben leírja 
a magyar haditervet. Hadd toldjam meg ezzel a prózai résszel: „Mikor tehát 
a sátorok felállításával foglalatoskodtak (ti. a törökök) s ki málháit rakta le, 
ki egyébbel volt elfoglalva, a király a lengyel és cseh bánokhoz így szólt: 
»A török tőlünk való félelmében száll táborba, kegyelmet akar kérni tőlünk.« 
Ezt mondván elbizakodott és seregét . . ." támadásra indította. Lutfi nagy-
vezíri rangra emelkedett, a katonai dolgokhoz tehát kellett értenie, ez egyéb
ként leírásából is érezhető. Mint katonai szakértő pedig magát a tárgyat 
nézte, tehát a csata lefolyását, s azt nem akarta „megideologizálni", mint 
Dzselálzáde és Kemálpasazáde a cselről költött meséikkel. Ezen felül fel
tehetően nem is magánvéleményét közli, hanem a török hadvezetésnek a csa
tát követő kiértékelését foglalja össze. Eléggé különös, hogy a magyar had
történetírás Lutfinak ezt a döntő fontosságú közlését még figyelemre sem 
méltatta. De még különösebb a mód, ahogyan Nemes Imre, mint egy kimúlt 
legyet, úgy söpri félre a belőle levont következtetésemet. 

Bár érveimet ilyen szép rendbe raktam, félek, bírálómat most sem tudtam 
meggyőzni. Pedig ez a terv valójában kitűnő és bátor volt! Mert gondolja 
csak meg, hogy minden előny a török és minden hátrány a magyarok oldalán 
volt, csupán a Mohács körüli terep adottságai kínáltak némi esélyt a sikerre. 
Egy ilyen esélyt felismerni és megjátszani, engedje meg Nemes Imre, nem kis 
dolog! 

Az erőszakos folyamátkelésről 

Nemes Imre súlyosan elmarasztal azért, mert műszaki szakképzettség nél
kül merészelek az erőszakos folyamátkelésről nyilatkozni, sőt, uram bocsa', 
„specialisták hatáskörébe tartozó" számvetéseket is merek végezni, melyek 
természetesen nélkülözik a „szükséges jártasságot és alaposságot". A folyam
átkelés műszaki része valójában ismeretlen terület számomra, viszont enged
je meg Nemes Imre, hogy megjegyezzem: az erőszakos folyamátkelés nem 
csupán és nem is elsősorban műszaki kérdés, hanem hadműveleti és harcá
szati is! A műszaki tiszt feladata csupán az átkelés technikai előfeltételeinek 
megteremtése — beleértve ebbe természetesen a javaslattételt is —, a többi 
a vezető dolga. Azután az is nagyon kérdéses, hogy a mai erőszakos folyam
átkelés technikai részeinek ismeretében szabad-e olyan biztosan ítélkezni 
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régmúlt idők folyamátkeléseiről. És meg kell mondanom, kissé megriadtam, 
amikor azzal a kijelentésemmel vitatkozva, hogy a „Dráva sem jelentett 
komoly akadályt", azt írja : „Ami a szerző. . . megállapítását illeti, úgy vé
lem, hogy amellett, hogy katonailag hibás, ellentmond a »háború logikájá
nak-«, még az esetben is, ha véleménye alátámasztására segítségül hívja 
Montecuccolit és Clausewitz-et". Megriadtam, mondom, mert ha a régebbi 
háborúk kérdéseiben kétségbe vonjuk az akkor élt katonai szakértők véle
ményét, akkor igen-igen ingoványos talajra tévedünk és elérkezhetünk egy 
olyan ponthoz, melyen túl már minden és mindennek az ellenkezője is el-í 
mondható, pillanatnyi hangulattól, szándéktól, ideológiai vagy más indítékok
tól vezettetve. 

No, de térjünk vissza a Száva és a Dráva menti védelem kérdéséhez. Azért 
mertem megfelelő „jártasság és alaposság" nélkül a kérdéssel foglalkozni, 
mivel igencsak gondolkozóba ejtett, hogy Budától Ko'nistantinápolyig, Nürn
bergtől Velencéig a katonai szakértők mind úgy vélték, hogy Nándorfehérvár 
elvesztésével Magyarország védhetetlenné vált. Hát ott van ez a két viszony
lag nagy folyó — nem jelentettek volna akadályt? Előszedtem tehát néhány 
katonai szakkönyvet, tájékozódtam a folyamátkelés műszaki normáiról, még 
egyszer elolvastam Montecuccoli, főleg azonban Clausewitz ide vonatkozó 
fejtegetéseit. Mindezek alapján azután teljesen igazolva láttam a XVI. szá
zadi szakértők véleményét. 

Ha Nemes Imre figyelmesebben olvasta volna tanulmányomat, talán el
kerülhettük volna a vitát az erőszakos folyamátkelésről. Annak 432—433. ol
dalán ugyanis ezt írtam: „ha sikerült volna is az átkelést megakadályozni (ti. 
a Dráván), a török megtehette volna, hogy csapatainak egy részét hajókra 
rakva felevez a Dunán, és valahol Mohács körül partra szállva hátulról is 
fenyegeti a magyar sereget." A Dráva-vonal tartós védelme tehát eleve kilá
tástalan volt, mert a védőállást meg lehetett kerülni vizén, de amint a ké
sőbbiekben látni fogjuk, szárazon is. Felteszem, hogy Nemes Imre maga sem 
tartja sokra azt a védőállást, melyet meg lehet kerülni. Egyébkent Clausewitz 
a sikeres f oly ó védelem előfeltételének tartotta, hogy annak szárnyai termé
szetes akadályokra (tengerekre, hegyvidékre), vagy semleges területre tá
maszkodjanak. Az egész kérdést tehát ennek az egyetlen körülménynek a 
megemlítésével elintézhettem volna. 

Hogy ennek ellenére mégis oly részletesen foglalkoztam az erőszakos át
keléssel, annak oka az volt, hogy több oldalról is meg akartam világítani a 
kérdést. Ugyanakkor az a törekvés is vezetett, hogy ebben a kevesek által 
ismert témában némi tájékoztatást adjak. Nemes Imre e törekvésemet egészé
ben sikertelennek, sőt károsnak ítéli. Lássuk azonban, milyen érvek alapján. 

A folyók mentén folytatott védelem hatásossága. 
Ezt írja Nemes Imre: „A folyók.. . ellentétben Perjés Géza véleményével 

— az ókortól napjainkig — minden esetben növelik a védő fél esélyeit . . . 
A folyók minden esetben megnehezítik a támadó fél tevékenységét. Mindezek 
alapján semmiképpen sem tartom tévesnek azt a nézetet, hogy a védelem 
sikerei a folyók mentén a legnagyobbak." 

Szabadjon két régi, nem is akármilyen katonai szakértőt idéznem. Nagy 
Frigyes ezt írja: „Semmi sem olyan nehéz, mondhatnók lehetetlen, mint a 
folyóátkelést megakadályozni, különösen, ha a támadó igen széles arcvonalon 
támad." A másik szakértő, Napoleon pedig így vélekedik: „Semmi sem veszé
lyesebb, mint egy folyót. . . védeni; ha ugyanis az ellenség meglep az át
keléssel, márpedig mindig meglep, akkor hadseregünket igen széles védelmi 
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csoportosításban találja és arra törekszik, hogy megakadályozza az összevo
nást."* 

Nemes Imre bizonyára övön aluli ütésnek tartja, hogy újfent régi katonai 
szakértőkre hivatkozom, de kérem, vegye figyelembe: hadtörténész vagyok, 
aki létalapjától fosztaná meg magát, ha nem adna véleményükre. 

A folyóvédelem széles arcvonalon. 
Nemes ezt írja: „A szerző tanulmányában vázolt folyóvédelmi felépítés 

nem valószínű, hogy említésre méltó eredményt hozott volna. Olyan folyó-
védelmet ugyanis, amelyet — feltételezéseken alapulva — elképzel, csak 
olyan katonai vezetők. . . szerveztek volna, akik — enyhén szólva — nem 
állnak feladatúik magaslatán. Az az elméleti modell, amit a szerző vázolt, azaz 
a szükségtelenül széles arcvonal (100 k m ) . . . valóban azt eredményezte volna, 
hogy a magyarok. . . a Dráva-menti ütközetet elveszítették volna." Láttuk 
előbb: Nagy Frigyes és Napoleon mint természetes dologról beszél a folyó
védelem igen széles kiterjedéséről. Nem álltak volna „feladatuk magaslatán"? 
Ugyanígy Clausewitz sem? 

Sokat tárgyalt téma a hadtörténetírásban Moreau erőszakos átkelése a 
Rajnán 1796-ban. A 155 000 főt számláló forradalmi francia hadsereg, mely 
Jourdan és Moreau parancsnoksága alatt Düsseldorftól Baselig volt elosztva, 
át akart kelni a Rajnán, hogy a Duna völgyében Bécs ellen vonuljon. Miután 
a Duna völgyébe éppúgy el lehetett jutni a Majna és a Neckar mentén, mint 
a Fekete Erdőn át, Károly főherceg csapatait — 145 000 fő — Düsseldorftól 
egészen Freiburgig osztotta el, mintegy 400 km-es arcvonalon. Miután Jour
dan Köln vidékénél végrehajtott átkelését Károly főhercegnek sikerült el
hárítania és a francia csapatokat visszadobnia a Rajnán túlra, gyors ütemben 
Kehl-hez menetelt, mert olyan híreket kapott, hogy Moreau meg itt kísérli 
meg az átkelést. 

A főherceg azonban elkésett és Moreau az átkelést végrehajtotta, mégpedig 
a főerőkkel Kehinél, három tüntető csoporttal pedig attól délre, kb. 30 km-es 
arcvolnalon. 

Nemes Imrét annyira izgatja a Dráva-védelem általam feltételezett széles 
arcvonala, hogy újra kitér rá: „Amennyiben a törökök hadászati elgondolásai 
között a magyar sereg megsemmisítése mellett valóban szerepelt Buda elfog
lalása és tevékenységét az idő és a tér erősen korlátozta. . . , akkor a török 
hadvezetésnek céljai eléréséhez a lehető legrövidebb utat kellett volna vá
lasztania. Ebből adódóan nem kockáztathatta volna meg, hogy csapataival a 
Dráva jobb partján közel 100 km hosszú — teljesen felesleges — oldalirányú 
manővert hajtson végre." 

Lehet, hogy Nemes Imrét hadtörténeti analógiákkal nem tudom meggyőzni, 
ezért kérem, tegyük meg együtt a háború logikájának ezeket a gondolati 
lépéseit: 1. A török célja a magyar sereg leverése és Buda elfoglalása; 2.: a 
magyarok ezt meg akarják akadályozni, ezért 3.: védőállást foglalnak a Dráva 
északi partján; 4.: a töröknek tehát fel kell számolnia a védőállást; most 
figyelmen kívül hagyva a védőállás bal szárnyának a Dunán való említett 

* Idézi: Baills: Franchissement de fleuves par les armées modernes. Paris, 1929. Itt jelölöm 
meg a többi felhasznált irodalmat is : Clausewitz, K. : Vom Krige. 18. Aufl. Bonn, Dümmler, 1972. ; 
Haillot, C. A. : Versuch einer Anweisung über Flussübergänge. Glogau, 1836; Brlnner, W. : Über
sichtliche Darstellung der Entwicklung des Kriegsbrückenwesens, (ö. M. Z. 1873. II. Bd.) ; Pukl, 
A.: Über Flussübergänge und über Flussübergangsübungen. Wien, 1898.; Wertem: Taktik und 
Technik der Flussübergänge. Berlin, 1913; Generalstabshandbuch, Wien, 1914; Harcászati Sza
bályzat, I—II. Budapest, 1926. ; E—32. jelzésű tervezet. Műszaki oktatás a nem műszaki csapatok 
számára Budapest, 1926. ; Rödl R. : Folyamátkelés részletes végrehajtása egy hadosztály kereté
ben. Budapest, 1929; Berger K.: A vezetés kézikönyve. I—II. Budapest, 1930.; Cserneky (Marko-
kovits) A.: Folyóátkelés. (Harcászati feladatok. 3. füzet) Budapest, Honv. Ti. Szab. Szerk. Tanf. 
1938.; Harcászati Szabályzat. I—n. Budapest, 1939; Szabó L.—Mikó L.—Szabó I. : A bőrtömlőtől a 
repülőhídig. Budapest, 1967. 

— 286 — 



megkerülhetőségét, a török, attól függően, hogy a magyarok hogy állnak fel, 
a következőket teheti: a) ha a magyarok egy ponton áUnak, mondjuk egy 
4 km-es arcvonalon, akikor itt tüntet, illetve leköt és a zömmel 5—10 km-t ol
dalt menetelve átkel a túlpartra; b) ha a magyar sereg 20 km-es arcvonalon 
áll, ugyanezt megteheti, csak akkor 1—2 napi menetet kell a zömnek végre
hajtania; c) ha a magyar sereg kiterjedése 40 km, akkor a megkerülés már 
2—3 napba kerül; d) ha a kiterjedés 100 km, akkor a megkerülés 7—9 napi, 
a hadműveleti tengelyre való visszatérés ugyanennyi menetet igényel. 5. A 
magyarok tehát választás elé állítják a törököket: a) megkerülik a védőállást, 
de ebben az esetben 14—18 napot veszítenek, vagy b) kierőszakolják az át
kelést, még súlyos veszteségek árán is. Kockázat ide, kockázat oda, ha a 
török nem mer vállalkozni az átkelésre, igenis rákényszerül, hogy „100 km 
hosszú . . . oldalirányú manővert hajtson végre". Amint látja bírálóm, a „tel
jesen felesleges" kitételt kihagytam, mivel ez a kitérő nem felesleges, hanem 
szükséges lett volna. 

Az átkelés üteme. 
„Ami a török csapatok átkelési képességét illeti, Perjés Géza számvetéseit 

taktikailag és műszakilag egyaránt elfogadhatatlannak t a r t om. . . Tájékoztató 
adatként kívánom megjegyezni, hogy az az átkelési ütem, amelyet a folyó-
védelem ésszerűségének elutasítása érdekében Perjés Géza számvetési alap
ként elfogadott, lényegesen nagyobb, mint a korszerű hadseregek napjaink
ban teljesíthető átkelési üteme." (112., 113. o.) Hogy ma mekkora egy had
sereg átkelési üteme, nem tudom, de ha valójában lényegesen kisebb, mint 
amennyit én kiszámítottam, akkor ez azt jelenti, hogy eléggé pontosan kal
kuláltam. A helyzet ugyanis az, hogy a második világháborút megelőző 100 
esztendőben az átkelés üteme viszonylag lelassult, mégpedig azért, mert ha a 
vízi szállító eszközök sebessége lineárisan növekedett, akikor a tűzfegyverek 
hatásfoka exponenciálisan, ami azt jelenti, hogy a múlthoz képest jelentősen 
lehet késleltetni a folyamjátkelést. 

Az óriásian megnövekedett tűzhatás miatt a támadó műszaki anyagát és 
személyzetét olyan veszteségek érik az átkelés három legfontosabb fázisában 
— ti. a műszaki anyag előrevonásánál, az átkelő eszközök vízrebocsátásánál 
és az átkelésnél, valamint a hídépítésnél —, melyekről a régi időkben szó 
sem lehetett. Hogy csak a harmadik fázisról beszéljünk, mennyire becsüli 
Nemes Imre annak valószínűségét, hogy egy XVI. századi muskétával vagy 
ágyúval egy mozgó célt el lehessen találni? S ha találat érte is az átevező 
csónakokat, pontonokat stb. vajon mit árthatott az nekik? Még akkor sem 
kellett feltétlenül elsüllyedniök a hajóknak, ha a víz alatti részüket találta el 
egy ágyúgolyó, hiszen akár ronggyal is be lehetett tömni a keletkezett lyukat. 
Mi marad azonban ma egy pontonból, ha egy löveg gránátja eltalálja? 

Ezért számoltak a két világháború között az erőszakos folyamátkelésnél 
100%-os anyag- és 30—50%-os (műszaki) személyi veszteséggel. Ilyen veszte
ség mellett gyors ütemű átkelés valóban aligha képzelhető el. 

De a technikai fejlődés más szempontból sem könnyítette meg az erőszakos 
folyamátkelést az említett 100 esztendőben. Baills francia ezredes kimutatta, 
hogy Moreau 1796-os Rajna-átkelésénél az átkelés üteme ugyanúgy 4 km/óra 
volt, mint a jelen század húszas-harmincas éveiben, ugyanakkor viszont a 
védő fél tartalékainak mozgási sebessége a motorizáiás következtében 3—4 
szeresére növekedett. így tehát könnyen lehetséges, hogy a folyamátkelés 
legmodernebb eszközei mellett sem nagyobb ma az átkelés üteme, mint a 
XVI. században. De, hogy ezt eldönthessük ahhoz az kellett volna, hogy Ne
mes Imre konkrét adatokat közöljön. Gondolom megteszi egyszer, hogy tehát 
vitánkat folytathassuk, újabb adatokat és normákat közlök a régebbi folyam-
átkelésekről. Közben azonban ismételten közlöm régebbi adataimat is, mivel 
számításaimat vörös ceruzával vastagon áthúzva, „elégtelen" osztályzatot 
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adott számvetéseimre. (Az adatokat az előbb felsorolt művekből vettem, így 
külön nem hivatkozom rájuk.) 

Fordulóidő (beszállás, átevezés, kiszállás, viaszaevezés) 100 m-enként 10 
perc. 

Lesodrás: a folyószélesség 1/3—1 l/2-«zerese. 
Felvontatás: percenként 40 m; a lesodrás kétszerese számítandó, mivel a 

szállítóeszközöket a víz az oda- és visszaevezésnél egyaránt lesodorja. 
A német hadseregben az első világháború előtt a következő normákkal 

számoltak : 
Egy hadosztály-hadihídoszlopban van 12 f él = 6 egész ponton = 3 tag. 
Egy hadtest-hadihídoszlopban van: 26 egész ponton = 12 tag. 

Áthajózási eszközszükséglet: 

Egység Egyes ponton Tag 

1 gy. szd. 14 4 
1 gy. zlj. 56 16 
1 lov. szd. — 25 
1 üteg törzssel, lövegekkel és — 19 

lőszervonattal — 23 

Egy gy. zlj-at a hadosztály hadihídoszlopa egész pontonjaival 55:6=9—10 
fordulóval visz át. 

Egy lovasszázadot a hadtest fél hadihídoszlopa 23:6=4 fordulóval visz át. 
Átkelési időszükséglet: be- és kiszállás 2—2 perc, átevezés 50 m-enként 1 
perc. 

Fordulóidő : 

Folyószélesség 
(m) 

Vízsebesség 
(m/másodperc) 

Fordulóidő 
(perc) 

100 
200 

3—400 
3—400 

1—1,5 
1—1,5 
1—1,5 

2,0 

10—15 
20 
30 
40 

Sötétségben 25%-kal több idő kell. 
Ellenséges behatáson kívül egy 2—300 m hosszú hidat 5, 3—400 m hosszút 

6 óra alatt lehet felépítem. Éjjel 50%-kal több idő kell.. 
Lássunk egy hadtörténeti példát: Moreau említett Kehl-i átkelésénél az 

első lépcső átszállításához 27 kereskedelmi hajó és 18 halászbárka állt ren
delkezésre, a hídveréshez pedig 69 ponton. (Kb. 4 hadihídoszlop anyaga 1930 
körül a francia hadseregben). Az átkelőeszközökkel egyszerre 3500 főt lehetett 
átszállítani a 250 m-es főágon; átkelési idő: kb. 30 perc. A Kehl-i átkelő 
rész létszáma 15 800 fő volt, azaz a csapatnak mindegy negyed részét lehe
tett egyszerre átteni a hídfőbe. 

E normák figyelembevételével számítottam ki a török drávai átkelésének 
ütemét. Amennyiben tehát az evezés technikájában nem történt valami for
radalmi változás 1526 és a XIX. század vége között, akkor számításaim he
lyesek. Itt még válaszolnom kell Nemes Imrének arra a szemrehányására, 
hogy „könnyelműen" kezelem az adatokat. Azt írom ugyanis, hogy „Kemál-
pasazáde szerint egy kisebb hajóra 20 ember fért, mi 30-at számítottunk." 
Nos, én így gondolkoztam: ha a „kisebb" hajóra 20 ember fért, akkor a na
gyobbaknál 30—40, esetleg 100 fővel is lehet számolni. Ezért vettem közép-
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arányosként 30-at. Hol itt a könnyelműség? Egyébként azóta rábukkantam 
Fèrdi adatára, aki általában 30 embert számít egy hajóra. (Thury: II./103. o.) 

Az erőszakos folyóátkelés számtani és mértani szabályszerűségeiről. 
Ezt írja Nemes Imre: „A folyóvédelemnek azt a mértani és számszaki 

szabályszerűségét, aimit Perjés Géza tanulmányában vázol, nem javaslom sem 
a szerzőnek, sem más kutatónak további tanulmányokhoz felhasználni, mert 
az téves következtetések levonását eredményezheti." 

Nos, arról van itt szó, hogy bár a folyóátkelést ezernyi speciális körül
mény befolyásolhatja, mégis célszerű „mértanikig" gondolkozni, mert csak 
így teremthetünk valami rendet a kérdésben. Ilyen szempontból teljesen 
Clausewitz példáját követtem. Engedje meg tehát, hogy ismertessem azokat 
a számításait, melyek alapján ítéletet mondott a folyóvédelem, illetve folyó
átkelés sikerének esélyeiről: ha a hídveréshez szükséges idő 24 óra. és ez
alatt 20 000 főt lehet átteni a túlsó partra más eszközökkel, a védő viszont 
12 órán belül 20 000 fővel a part bármelyik pontján megjelenhet, akkor az 
átkelés nem sikerülhet, hiszen csak 10 000 fő van erre az időre a hídfőben; 
miután 12 óra alatt, beszámítva a parancsadást is, 4 mérföldet lehet meg
tenni, és minden 8 mérföldre 20 000 fő kell, ilyen módon egy 60 000 főt szám
láló hadsereg képes 24 mérföldes folyószakasz védelmére. Ez elegendő ahhoz, 
hogy bármely ponton 20 000 fővel megjelenhessünk, még akkor is, ha az el
lenség két helyen akar átkelni — és ennek kétszeresével, ha csak egy helyen. 
(Áttéve mai mértékekre: 1 porosz mérföld: 7,53 km; 24 mf = kb. 180 km; 
4 mf = 30 km; menetsebesség = 2,5 km/óra). 

Hogy mennyire hasznos ez a mértani és számtani szemlélet, az már abból 
is kitűnik, hogy csak ilyen módon tudunk hadtörténeti összehasonlításokat 
tenni egyes korok f oly ó védelmei, illetve folyóátkelései között, amint ezt a 
következőkben látni fogjuk. 

Clausewitz nem mondja meg, hogy mekkora a példájában szereplő folyó 
szélessége, de ha abból indulunk ki, hogy Moreau a Rajna 250 m-es ágán 19 
óra alatt vert hidat, akkor annak — miután 24 órának veszi az építési időt 
—, 320 m körül kellett lennie. Ha tehát a fordulóidőre 32 percet, a lesodrásra 
200 m-t, így a felvontatásra 10 percet számítunk, akkor egy-egy lépcső át
kelési ideje 42 perc. Ezek szerint 24 órára 34 átkelő lépcsőt lehet számítani, 
lépcsőnként 600 fővel. Ha Haillot adatát alapul véve egy korabeli pontonra 
20—25 főt számítunk, akkor az átkeléshez 24—30 ponton kellett. Miután a 
pontonokat egymástól kb. 6 m-re állították fel, a hídépítéshez további 53 pon
ton kellett. 

Clausewitz egy helyen megmondja, hogy a támadó fél hadserege 100 000 
fő. Lehetséges, hogy egy ekkora hadseregnek csak 80 pontonja lett volna? 
Bizony lehetséges. 1716-ban az egész Habsburg-hadseregnek csupán 50 pon
tonja van, 1749-ben 200, 1789-ben 304. Az Osztrák—Magyar Monarchiának 
1914-ben 123 pontonoszlopa volt, egyenként 18, összesen 2014 pontonnal. 
(Kéri Kálmán szíves közlése.) 

Hasonlítsuk össze az adatokat az átkelési kapacitás szempontjából: láthat
tuk, a Moreau rendelkezésére álló átkelő eszközök a hadsereg egynegyedé
nek egyszerre való átszállítását tették lehetővé; mint említettük, ennek 
jelentős része polgári hajó és bárka volt, s ha csak 60 pontonjára lett volna 
utalva, erőinek csak 7,6—9,5%-át szállíthatta volna át egyszerre. A Clause
witz példájában szereplő 100 000 fő 80 pontonjával egyszerre az erők 1,6— 
2,0%-át lehetett volna áttenni. A német hadseregnél az első világháborúban, 
a magyar honvédségnél pedig a 30-as években egy hadtest gyalogságának 
kb. 4%-át lehetett egyszerre áttenni a túlsó partra a szervezetszerű ponton
egységekkel. 

Az átkelőeszközöknek ezt a korlátozott számát részben az anyag drágasága, 
részben pedig a szárazföldi szállítás rendkívüli nehézségei indokolták, különö-
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sen a régebbi korokban. A XVIII. században például egy ponton 15 q-át 
nyomott, szállításához különlegesen felépített kocsi és hat igásló kellett. 
A korabeli igen rossz útviszonyok mellett a pontonkocsik jelentős része szál
lítás közben elakadt és tönkrement. Nos, a török ilyen szempontból is behoz
hatatlan fölényben volt. Egyrészt az állam gazdagsága folytán tömegével épít
tethetett hajókat egy-egy hadjáratra, másrészt mentesült a szárazföldi szál
lítás rendkívüli nehézségeitől is, hiszen hajói a Dunáról felevezhettek a Drá
vára. Ha a hajók számát 800-nak vesszük és hajónként 30 főt számítunk,, ak
kor a török hadvezetés egyszerre 24 000 főt tehetett át a túlsó partra, tehát 
harcosainak 16%-át. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy az Osztrák— 
Magyar Monarchia pontonoszlopai is nagyjából ennyi embert szállíthattak 
volna át egyszerre. 

A folyóvédelem, illetve az erőszakos folyamátkelés kérdésében tehát semmi
képpen sem lehet csupán műszaki szempontok és normák alapján ítéletet al
kotni. Olyan harci cselekményről van szó, melynél az erő, a tér és az idő 
tényezőinek legbonyolultabb kombinációira van szükség, s miután a háború 
paraméterei állandó változásban vannak, a kombinációk eredményei alap
vetően eltérnek egymástól. Láthattuk, a régebbi időkben a folyóvédelem 
rendkívül széles kiterjedése adott volt. A széles kiterjedés viszont a védelmet 
rendkívül merevvé tette, és ha az ellenségnek sikerült egy ponton a védel
met áttörnie, az pillanatok alatt összeomlott, hiszen éppen a nagy kiterjedés 
miatt a védő csak elkésve vonhatta össze szétszórt csapatait az áttörés he
lyén. Ezért irtózott Nagy Frigyes és Napoleon a folyóvédelemtől. 

A technika fejlődése viszont minden tekintetben a folyóvédelmet erősítette. 
(Csak a második világháborúig terjedő időről beszélek, mert a mai adottsá
gokat nem ismerem). A légi felderítés megnehezítette a meglepetést, pedig 
az régen — és a modern időkben is — a sikeres folyamátkelés előfeltétele volt. 
Az óriási mértékben megnövekedett tűzerő az átkelés előkészítését tetemesen 
meghosszabította, magát az átkelést pedig lelassította. Régebbi időkben a 
hídfőállás kialakításával az átkelést általában befejezettnek lehetett tekinteni, 
a második világháború előtt ez már korántsem volt így. A napóleoni idők
ben egy 1 km sugarú, tehát mintegy 3 km kiterjedésű hídfőállás már teljesen 
elegendő volt ahhoz, hogy az átkelő fél elkezdhesse a hadihíd építését, mivel 
az akkori lövegek hatásos lőtávolsága tab. 1 km volt. A második világháború 
előtt a „szűkebb hídfő" — mely tehát a védő tüzérségét megfosztotta a köz
vetlen megfigyelés lehetőségétől —i 2—4 km sugarú kör kellett, hogy legyen, 
kiterjedése tehát 6—12 km-re emelkedett. Nos, ilyen hosszúságú vonal meg
szállásához IV2—3 hadosztály kellett, s miután ezek a hadosztályok a leg
súlyosabb harcokba bonyolódtak, alapkövetelmény volt, hogy legalább 3 lő
szerjavadalmazás legyen a hídfőben. Egy hadosztály lőszerjavadalmazása 
mintegy 200 tonnát nyomot, tehát a csapatok átvitelén kívül 900—1800 
t lőszer átszállításáról is gondoskodni kellett. Vegyes vontatású lőszer oszlopo
kat véve, ez óriási tömegű lőszer szállításához 700—1400 szekér és 120—240 
tehergépkocsi kellett, a lőszerszállító oszlop hosszúsága tehát 10—25 km volt. 
4 km-es átkelési ütemet véve alapul, csupán a lőszer átszállításához 2%—6 
óra volt szükséges. A támadás folytatását lehetővé tevő „tágabb hídfőnek" 
viszont már olyan méretűnek kellett lennie, hogy az az ellenség tüzérségének 
tömegtűzhatását teljesen lehetetlenné tegye. Ez azonban egy 6—8 km sugarú 
és 19—25 km kiterjedésű területet igényelt, 5—6 hadosztállyal. Ebben az eset
ben az átszállítandó lőszer mennyisége már 3—6000 t. Ugyanezt a lőszer
mennyiséget az utakat szabadon használó védő 10—15 km-es sebességgel szál
líthatja, tehát 3—4-szer gyorsabban, mint a hadihídra utalt támadó. 

Abban tehát Nemes Imrének igaza van, hogy ma a folyóvédelem sikerének 
esélyei igen jók, de az az állítása, hogy ez így lett volna az „ókortól nap
jainkig", tarthatatlan. 
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Mindent összefoglalva : Nemes Imre bírálata után sem tartom szükségesnek, 
hogy tanulmányom bármelyik állítását visszavonjam. Ennek ellenére nagy 
örömmel üdvözlöm hozzászólását. Szinte már szenvedélyes hangú bírálata 
ugyanis azt mutatja, hogy eleven érdeklődés él benne a hadtörténet iránt. 
Feltételezem, hogy rajta kívül többen is vannak ilyenek és éppen ez adta az 
ötletet: nem lehetne-e vajon összehozni valamilyen „hadtörténeti önképző-
körrt"? Olyan baráti munkacsoportra gondolok, mely időnként összeülve, ha
dászok, harcászok és különböző specialisták — műszakiak, tüzérek, híradók, 
orvosok, stb. — bevonásával vitathatna meg egy-egy fölmerülő katonai kér
dést. Milyen érdekes és tanulságos lenne egyes korok hadviselésének para
métereit számítógépbe táplálva, katonai kibernetikusok bevonásával játszani 
végig azonos harci cselekményeket a különböző korokban! 
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SZEMLE 

ISZTORIJA VTOROJ MIROVOJ VOJNI 1939—1945. 
(Vojenizdat, Moszkva, 1975. 5. k., 512 o.) 

A második világháború történetét tár
gyaló sorozat ötödik kötetének megje
lenésével a hadtörténettudomány újabb 
gazdag anyaghoz jutott, mely a Szov
jetunió és az antifasiszta koalíció más 
államai számára szinte legsúlyosabb há
borús időszakot tárja fel a marxi—le
nini metodológia, a valóban tudományos 
történetszemlélet pozíciójából. Mélyre
hatóan elemzi az arcvonalakon 1942 nya
rán—őszén végbemenő háborús esemé
nyeket, vázolja az általános katonapoli
tikai helyzetet, hangsúlyozva, hogy erre 
az időre a nemzetközi küzdőtéren dön
tően megváltoztak az erőviszonyok az 
antifasiszta koalíció népei, országai ja
vára. 

Meggyőzően bizonyítják a kötet szer
zői, hogy a párt vezetésével éppen a 
szovjet nép és fegyveres erői töltötték 
be a meghatározó szerepet a fasiszta 
katonai-politikai vezetés által táplált 
hódító törekvések meghiúsításában. 
Ugyanakkor a teljességre való törekvés
sel mutatják be a nyugati szövetségesek 
jelentős katonai, gazdasági és politikai 
lépéseit, rendszabályait. Hangsúlyozzák, 
hogy a hadviselő felek helyzetét és ter
veit az 1942. évi hadjáratban leginkább 
befolyásoló politikai és katonai tényező 
a német fasiszta csapatok Moszkva tér
ségében elszenvedett veresége volt. 

A német hadvezetés, amint az direk
tíváiból is kitűnik, a nyár folyamán ter
vezte minden rendelkezésére álló ere
jének összpontosítását azzal a céllal, 
hogy megindítsa fő hadműveletét az 
arcvonal déli szakaszán és megsemmisít
se a Dontól nyugatra működő szovjet 
csapatokat, majd a továbbiakban meg
kaparintsa a Kaukázus olaj vidékeit és 
áthatoljon a Kaukázus fő gerincén. 

A szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság 

hadászati terve 1942. április—júniusára 
előirányozta az aktív hadászati védelem 
folytatását, valamint egész sor támadó 
hadművelet végrehajtását a kijelölt irá
nyokban; a csapatok átszervezésének be
fejezését és hadászati tartalékok képzé
sét azzal a számvetéssel, hogy később 
— főcsapásukat a déli szárnyon mérve 
— lendületes támadást indítsanak a 
szovjet—német arcvonal jelentős szaka
szán. 

1942. május elején a szovjet—német 
arcvonalon mindkét hadviselő fél aktív 
harctevékenységet indított. Az ellenség
nek sikeres akciói voltak a Krímben és 
Harkov körzetében. Az 1942 tavaszán 
lezajlott ütközetekben a szovjet csapa
tok — a katonák tömeges hősiessége, 
állóképessége és önfeláldozása ellenére 
— nem tudták a hadászati védelem elé 
tűzött feladatokat teljes mértékben meg
oldani és kénytelenek voltaik fontos kör
zeteket és hídfőket feladni, olyanokat, 
amelyek a nyári nagy támadás kibon
takoztatását szolgálhatták volna. A há
borús tevékenység egészét véve alapul, 
valamennyi fontosabb irányban az el
lenség kezébe került a kezdeményezés. 

A második világháború tárgyalt idő
szakában központi szerepet töltöttek be 
a sztálingrádi és kaukázusi hadászati 
irányban vívott védelmi hadműveletek. 
Július 17-én kezdődött a sztálingrádi 
csata. A Főhadiszállás a kialakult hely
zet értékelése alapján döntött úgy, hogy 
szívós védelmi ütközetekben kell fel
morzsolni az ellenség nagyerejű támadó 
csoportosítását, meg kell akadályozni a 
Volgához való kijutását, majd időt nyer
ve, hadászati tartalékokat kell előre
vonni a sztálingrádi irányba azzal a 
céllal, hogy a későbbiekben ellentáma
dásba menjenek át. A végrehajtás érde-
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kében több párhuzamos intézkedés tör
tént: szervezési rendszabályokat léptet
tek életbe, megerősítették a csapatok 
vezetését, az Állami Honvédelmi Bizott
ság és a Főhadiszállás tagjai a harcoló 
csapatokhoz érkeztek, új erőket dobtak 
át Sztálingrád körzetébe a védelem meg
szilárdítására és az ellenség támadásá
nak meghiúsítására; 

A német hadvezetés először még a 
kaukázusi irányra összpontosította fi
gyelmét, sőt a 6. hadsereg erőinek egy 
részét is ide csoportosította át, augusz
tus elején viszont a Volga és a Don 
térségébe vonták vissza ezeket a csa
patokat, de még a 4. páncélos hadsereg 
egységeit is. A szovjet Legfelsőbb Fő
parancsnokság — a kötet adatai szerint 
— arra kényszerítette az ellenséget, hogy 
döntő ütközetbe bocsátkozzon Sztálin
grádnál, ott, ahol arra nem volt fel
készülve és nem is várta az összecsa
pást. 

Miután a német csapatok július 25-én 
kijutottak a Donhoz és hídfőket foglal
tak annak bal partján, kialakult a Kau
kázus területére való betörésük reális 
veszélye. A Kaukázus hős védői azon
ban gátat vetettek az ellenség előretö
résének. Az ellenség szándéka, hogy el
foglalja Novorosszijszk városát, majd a 
fekete-tengeri partvidéken bontakoztas
sa ki támadását a Kaukázuson túli te
rületek felé, meghiúsult. A szovjet csa
patok aktív és bátor helytállásukkal arra 
kényszerítették a hitlerista vezetőket, 
hogy kiadják az „elvi parancsot a vé
dekező harcra", vagyis csapataikkal vé
delembe menjenek át. Nem sikerült a 
németeknek sem Groznó térségébe, sem 
pedig a Kaukázus fő vonulatának körze
teibe betörniök, nem is beszélve a há
gókon való átjutásról. 

A hitleri hadvezetés kísérlete, hogy a 
fekete-tengeri partvidéket a 17. hadse
reg Tuapsze felé indított támadásával 
elérje, szintén a német fasiszta csopor
tosítás szétzúzásával végződött. Sikerte
lennek bizonyult az ellenség 1. páncélos 
hadseregének Ordzsonikidze irányában 
kezdeményezett támadása is. 

A burzsoá ideológusok, a különböző 
alapokon érvelő történelemhamisítók, 
igyekeznek a tárgyalt időszak esemé
nyeit elferdíteni, szubjektív szempont
ból értékelni. Próbálkozásaik azonban 
hasztalanok, érveik megalapozatlanok, 
erről az ismertetett mű számtalan ada
ta meggyőzően tanúskodik. Amikor a 
szerzők az események homlokterébe ál
lítják a sztálingrádi és a kaukázusi 
irányban szervezett hadászati védelmet, 
helyesen mutatnak rá, hogy 1942 nya

rán—őszén a szovjet csapatok egyúttal 
támadó hadműveleteket is indítottak a 
szovjet—német arcvonal más szakaszain. 
Ezek között joggal említik legjelentő
sebbként a Leningrád térségében foly
tatott harctevékenységet. 

Bár a szovjet csapatok feladatai a 
Leningrádnál és más körzetekben foly
tatott hadműveletekben csupán korlá
tozott célokat szolgáltak, mégis hadá
szati kapcsolatban állottak a szovjet— 
német arcvonal déli szárnyán végbeme
nő meghatározó hadieseményekkel és je
lentős szerepet játszottak abban a küz
delemben, amely a fő célok eléréséért 
folyt. Ezek a hadműveletek úgy érté
kelhetők, hogy lényegesen bozzá j árultak 
a gyökeres fordulat eléréséhez a háború 
menetében. 

A fordulat elérését jelentősen elősegí
tette a szovjet emberek egyre aktívabb 
küzdelme az ellenség mögöttes terüle
tein, ez viszont szükségessé tette e küz
delem egységes és hatékony irányítá
sának biztosítását. Az ellenállási harc 
kibontakozását és vezetésének sajátos
ságait a könyv tizedik fejezete tár
gyalja. 

Súlyt helyeznek a szerzők a kommu
nista párt, mint a gyökeres háborús for
dulat eléréséért folytatott harc irányí
tója és szervezője szerepének bemutatá
sára. A kötet ötödik fejezetében szem
léltetik a párt katonai szervező tevé
kenységének különböző irányait és te
rületeit, célkitűzéseit: a Szovjetunó 
Fegyveres Erői harci erejének és ütő
képességének fokozását, az összehangolt 
hadigazdasági rendszer megteremtését, a 
magasan képzett katonai káderok fel
készítését, az ideológiai és az egész párt
politikai munka színvonalának emelését 
a harcoló csapatoknál és a hátországban 
egyaránt, a hadseregben és flottánál 
működő vezető pártszervek további szer
vezeti megszilárdítását. E téren jelentős 
intézkedés volt a teljes egyszemélyi pa
rancsnoki jogkör megteremtése, a poli
tikai tiszti rendszer átszervezése. A párt 
gondoskodásának eredményeként erre az 
időre a Vörös Hadsereg és Haditenge
részeti Flotta félelmetes erőt képviselő, 
jól szervezett, a hitleristák nyomását 
nemcsak felfogni és megállítani, hanem 
visszaverni is képes fegyveres erővé 
vált. 

A szilárdan helytálló és súlyos körül
mények, nélkülözések közepette dolgozó 
szovjet hátország, az áttelepített ipari 
bázis és a sok millió szovjet állampol
gár képes volt arra, hogy 1942 nyarára 
teljes egészében átállítsa a népgazda
ságot a haditermelésre, a háborús vágá-
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nyoikra. Már az első félévben 8268 harci 
repülőgépet, 11178 harckocsit, valamint 
15 375 löveget adott a harcoló csapatok
nak. A munkában tanúsított hősiesség, a 
nehézségek bátor leküzdése, példátlan 
helytállás jellemezte a szovjet dolgozó
kat hazájuk szabadságáért és független
ségéért vívott küzdelmükben. Munkájuk 
eredményei, melyekről a könyv tizen
kettedik fejezete szól, világosan tanú
sítják a szocialista társadalmi rendszer 
fölényét. 

Mindezek a tényezők pozitívan hatot
tak a háború következő időszakaira, 
amikor a szovjet hadsereg kimagasló 
győzelmei nyomán bekövetkezett a gyö
keres fordulat a háború menetében az 
antifasiszta koalíció javára. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja 
mindenkor megkülönböztetett figyelmet 
szentelt az ország külpolitikájának, eb
ben az időszakban nevezetesen az Ame
rikai Egyesült Államokkal és Nagy-Bri
tanniával kötött antifasiszta szö
vetség megszilárdításának, szorgalmazta 
az európai második front létrehozását. 
A szövetségesek katonai-politikai veze
tése azonban kitért e feladat elől és 
annak realizálását 1943 áprilisára he
lyezte kilátásba. Megjegyzendő, a kötet 
szerzői többet nyújthattak volna annak 
bizonyítására, hogy a kezdeményező 
szerepet a Szovjetunió diplomáciája ját-

Nincs a világon egyetlen egy ország 
sem, egyetlen egy nép sem, amely ne 
ismerné, vagy ne tudna, nem hallott 
volna a sztálingrádi csatáról, mely for
dulópontot jelentett a második világhá
ború menetében. A Szovjetunió Vörös 
Hadserege nemcsak hazáját mentette 
meg a fasizmustól, hanem egész Euró
pát, de mondhatnánk, az egész világot 
is. „Az évszázad csatája", ahogyan a 
szerző találóan választotta meg könyve 
címét, nemcsak a Szovjetunió, hanem 
az egész haladó emberiség sorsát el
döntötte, mert azután már a német fa
siszta csapatok nem tudták kezükben 
tartani a kezdeményezést. A szovjet 
csapatok halálos csapást miértek a fa-

szotta, hogy ebben az időszakban a szov
jet nép egyedül viselte a háború fő ter
heit, a legnagyobb áldozatokat vállalta 
a fasiszta fenevad elpusztításáért. 

Japán és az Egyesült Államok hadba
lépésével jelentősen kiterjedt a háborús 
színtér a világban, a fő és meghatározó 
hadszínteret azonban továbbra is a 
szovjet—német arcvonal képviselte, itt 
vonultatta fel a fasiszta hadigépezet 
erőinek zömét. 

A szövetséges hadvezetés ugyanakkor 
a hadviselés tervezését a szovjet—német 
arcvonalon levő helyzet alakulásától tet
te függővé és fő figyelmét az elhúzódó 
jelleget öltő csendes-óceáni, észak-afri
kai és nyugat-európai haditevékenység
re összpontosította. A mai burzsoá tör
ténészek arra törekszenek, hogy ezeket 
a hadieseményeket előtérbe helyezzék és 
jelentőségüket — a szovjet—német arc
vonalhoz képest — túlértékeljék. 

Az ötödik kötetben tárgyalt esemé
nyek a háború menetében bekövetkező 
gyökeres fordulat előzményei, mely for
dulat minden kétséget kizáróan a szov
jet nép és fegyveres erői hősies erő
kifejtésének, az agresszor ellen küzdő 
nyugati és keleti országok népei által 
kibontakoztatott ellenállási mozgalom
nak, bátor helytállásnak az eredménye. 

Nádor Tibor 

sizmusra Sztálingrádnál, s ezzel nem
csak a várost védték meg, hanem a vi
lág civilizációját is. 

E csata 180 napig éjjel és nappal folyt, 
egy percre sem hallgatott el az ágyútűz, 
a géppuskatűz, a csatazaj. A szerző, 
mint a 64. hadsereg volt parancsnok
helyettese, majd a legendás hírű 62. 
hadsereg parancsnoka — mely hadse
regek tulajdonképpen a fasiszta csapa
tok kemény és kegyetlen főcsapását fog
ták fel és az volt a feladatuk, hogy véd
jék meg a várost és ne engedjék a hit
leri csapatokat a Volga jobb partjához 
—, végig harcolta ezt a csatát, részle
tesen elmondja lefolyását, bár többször 
figyelmezteti olvasóit, hogy ez a könyv 

V. I. CSUJKOV 

SZRAZSENYIE VEKA 
(Izdatyelsztvo „Szovjetszkaja Rosszija", Moszkva, 1975. 400 o.) 
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nem hadtörténeti kutatás eredménye, 
hanem az események résztvevőjének 
visszaemlékezése. A szerző az események 
krónikása, mégis számos olyan harcá
szati-hadműveleti elvet rögzít, amelyek 
napjainkban sem vesztették el aktuali
tásukat. 

A könyv tíz fejezetben tárgyalja a 
sztálingrádi csata előzményeit, lefolyá
sát, jelentőségét. Megrázóan emlékezik 
vissza a szovjet katonák, a lakosság hő
siességére, kitartására, emberfeletti el
szántságára és a győzelembe vetett hi
tére. Felvázolja a Volga és Don között 
vívott harcok menetét, a városért vívott 
csatát, különösen kiemelve a Mamajev-
kurgán megtartásáért vívott küzdelmet, 
a védelmi harcok legválságosabb nap
jait, az ellenség tevékenységét, Paulus 
utolsó kísérletét. Végül elemzi a győze
lem erőforrásait, a párt, a Kornszoimol, 
valamint a lakosság helytállását. 

Miután 1941 őszén a német fasiszta 
csapatoknak nem sikerült Moszkvát el
foglalni, sőt a második világháború tör
ténetében először vált nyilvánvalóvá, 
hogy a német csapatok nem legyőzhe
tetlenek, szertefoszlott a németek vil
lámháborús mítoszába vetett 'hit is. A 
moszkvai csatában elszenvedett vereség 
után a német hadvezetés 1942-re új tá
madás tervét dolgozta ki, amelynek cél
ja az volt, hogy elfoglalják a Kauká
zust, Bakut és egyéb olajban, nyers
anyagban gazdag területeket és kijus
sanak egész Iránig. Abban reményked
tek, hogy az ország távolabbi területein 
gyengébb az ellenállás. A németek szán
déka az volt, hogy Törökországot is 
megnyerjék agresszív céljaiknak és ki
kényszerítsék belépését a Szovjetunió el
leni háborúba, végül pedig, hogy Japán 
támadja meg a Szovjetuniót. 

Ilyen előzmények után kezdődött az 
évszázad csatája. A szerző leszögezi, 
hogy a csata 1942. július 17-én kezdő
dött, amikor a 62. és 64. hadsereg köz
vetlen harcérintkezésbe lépett az ellen
séggel. Két időszakot jelöl 'meg: a vé
delmi időszak 1942. július 17-től novem
ber 18-ig tartott, a második november 
19—20-án kezdődött a Délnyugati, Doni, 
és a Sztálingrádi Front hatalmas erejű 
ellentámadásával és 1943. február 2-án 
ért véget a Sztálingrádban és körzetében 
bekerített ellenséges csapiatok megsem
misítésével és fogságba ejtésével. Mind
két időszak a Főhadiszállás általános ha
dászati elgondolásának szerves részét al
kotta. Ebbe az elgondolásba illeszkedik 
a 62. hadsereg védelmi, majd pedig tá
madó harca is. Körvonalazza a front és 
a 62., 64. hadsereg helyzetét, az ellen

séges csapatok hadrendjét, támadási cél
ját és elgondolását az egész védelmi idő
szakban. 

Foglalkozik az ellenség harcászati el
járásaival és megjegyzi, hogy elég ha
mar kiismerték azokat, igyekeztek ki
tapintani erős és gyenge oldalait. Az 
ellenség szigorú sablon szerint tevékeny
kedett: a gyalogság csak akkor ment 
bátran támadásba, ha a harckocsik már 
a roham objektuma közelében voltak, 
a harckocsik rendszerint csak akkor tá
madtak, amikor- a szovjet csapatok vé
delmi vonalai felett a németek légiereje 
tevékenykedett, hiszen légierejük ebben 
az időszakban még fölényben volt. Álta
lában a páncélosok nem voltak olyan 
bátrak és elszántak, amilyennek a kül
földi sajtó feltüntette őket. A német 
gyalogság géppisztolytüze révén volt 
erős — bár egyik helyen azt írja, hogy 
már 800—1000 méterre a peremvonaltól 
kezdtek tüzelni minden cél nélkül, bá
torságuk fenntartása érdekében — de 
a harcmezőn nem tapasztalta gyors és 
lendületes mozgását és rohamiát. A har
cok során viszont jól működött az el
lenség légiereje, összeköttetése és együtt
működése a földi csapatokkal szervezett 
volt. Érződött, hogy a német pilóták 
ismerik a saját és a szovjet földi csapatok 
harcászatát és harceljárásait. Ám ele
gendőnek bizonyult megbontani ezt a 
„rendet", az ellenség csapatai máris be
szüntették támadásukat, illetve vissza is 
vonultak. 

A szerző igen céltudatosan tanulmá
nyozta ezeket a kérdéseket, hogy a harc 
során felhasználja ezen a téren szerzett 
tapasztalatait. 

A 62. hadsereg harcolva jutott el a 
Volgától egészen Berlinig. Rohammal 
foglalt el számos várost, állást, megerő
dített körletet stb., alkalmazva a fenti 
elveket. A sztálingrádi csatában a had
sereg védelmi harcot vívott ugyan, de 
ahol lehetőség adódott, azonnal ellenlö
kést indított, nem a hagyományosan vett 
alegységek és egységek erőivel és esz
közeivel, hanem éppen a sztálingrádi 
harcokban létrehozott és kialakított ro
hamcsoportokkal. Ahhoz, hogy lerombol
hassák azokat az épületeket és falakat, 
ahol az ellenség tűzeszközei kerültek el
helyezésre, behatoljanak a támpontok és 
a védelmi csomópontok hézagaiba, a 
szervezetszerű alakulatok nem voltak al
kalmasak. Ezen feladatok végrehajtására 
tüzérséggel és harckocsikkal, utászokkal 
és vegyiharcosokkal megerősített kisebb 
lövészalegységek voltak alkalmasak. Fel
ismerve ezt a tényt, létrehozták azt a 
harci egységet, amelyet rohamcsoport-
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nak neveztek el, alkalmassá téve a 
nagyvárosi harc megvívására. Létszámuk 
(20—50 fő), erejük (2—3 löveg) a leg
különbözőbb volt, ez függött a roham 
objektumától és a rendelkezésre álló 
erőktől és eszközöktől. 
. A rohamcsoportok aktív tevékenysége 

képezte a védelemnek azt az erejét, 
amely az ellenséget állandó feszültség
ben tartotta. A rohamok időpontját az 
ellenséges katonák magatartásától füg
gően határozták meg, figyelembe vették, 
mikor pihennek, mikor kapják az élel
met, mikor váltanak stb. 

A szerző megállapítja, hogy a korszerű 
városharc nem utcai harc a szó szoros 
értelmében. A 62. hadsereg a nagyvárosi 
harc új fogásait és -módszereit dolgozta 
ki. A városért folyó csata első időszaká
ban teljesen nyilvánvalóvá vált az a 
cél, hogy az ellenséget rákényszerítsék 
arra, hogy lemondjon terveiről. Ez csak 
aktív védelemmel lehetséges: támadva 
védekezni. 

A városharc, a városi roham egyenlő 
a házak, épületek és az ellenség által 
támpontokká, ellenállási csomópontokká 
átalakított más objektumok elleni ro
hammal. Ezért a rohamcsoportok csa
pásai rövid ideig tartottak, ez alatt 
gyorsan és merészen kellett cseleked-
niök, 

Valamennyi harc és ütközet csak meg
nevezése szerint volt egyforma, de lé
nyegét, elgondolását, előkészítését és le
folyását tekintve azonban igen külön
böző. A más városokért folytatott harc 
során alkalmazott rohamcsoportok már 
távolról sem hasonlítottak a sztálingrádi 
csatában kialakítottákhoz. 

Nagy dicsérettel és mindenek fölé he
lyezve szól a szerző az egyszerű kato
náról, aki a háború elsődleges résztve
vője és szereplője. Hiszen ő találkozik 
először és ütközik meg, kerül szemtől 
szembe az ellenséggel. Jobban ismeri az 
ellenséges katonák lélektanát, mint a 
tábornokok és parancsnokok, akik figye
lőpontjaikról kísérik a harcrendeket. A 
katona tanulmányozza és megismeri az 
ellenség karakterét. Az ellenséges ka
tona magatartásából a csatatéren sok
kal jobban és élesebben érzékeli annak 
erkölcsi erejét, mégpedig közvetlenül, 
nem általánosságban — és végső soron 
ez minden bare döntő tényezője. Már
pedig az a katona, aki ismeri az ellen
ség erkölcsi erejét, nem ijed meg a 
számbeli fölénytől. 

Ennek a félelemnek a leküzdése he
roikus akaraterőt, emberfeletti erőfe
szítést igényel. A harc előtt a katona 
porosan, fáradtan, kimerülten, bánattal, 

fájdalommal és szorongással a szívében 
gondol a családjára és az otthonmara
dottakra. A nehéz, viszontagságos körül
mények között is próbálja megőrizni a 
hitet, a reményt, hogy hazakerül. Ami
kor bevetésre kerül, látva a füstöt, a 
tüzet, a pusztulást, kezd kételkedni eb
ben a reményben és ez megtöri harci 
erejét. Ilyen lelkiállapotban a jelszavak, 
felhívások, plakátok nem sokat segíte
nek. Itt csak az öntudatos, példamutató 
párttagok, komszomolisták tudják a 
harci szellemet fenntartani, márpedig 
ilyenek minden szakaszban és század
ban voltak — és új erőt adtak a harc 
folytatásához. 

A szerző a meghatottság hangján szól 
a Sztálingrád védelmében részt vevő 
nőkről. Egész egységek: légvédelmi osz
tályok, U2-es éjszakai bombázó ezredek 
működtek, amelyeknél a harci és kiszol
gáló személyzet többsége nő volt. Ezek 
az egységek a harcfeladatokat semmivel 
sem hajtották végre rosszabbul, mint 
ahol többségben voltak a férfiak. A had
sereg híradó alegységeit is lényegében 
nőkkel töltötték fel. Bárhová is állítot
ták őket, hősiesen, megbízhatóan, lelki
ismeretesen harcoltak, dolgoztak, ezt a 
szerző számos példával illusztrálja. 

Nagy elismeréssel ecseteli a híradók 
munkáját és erőfeszítéseit, hiszen itt 
különleges feladatok álltak a hadsereg 
vezetése előtt. Az eseményekre gyorsan, 
késedelem nélkül kellett reagálni. Ter
mészetesen a gyors reagálást az is elő
segítette, hogy a hadosztályok és a had
sereg harcálláspontjai a Volga jobb 
partján, a peremvonaltól 300—1000 mé
ter távolságban települtek. Itt a vezetés 
leghatékonyabb módja a magasabb pa
rancsnokoknak az alárendeltekkel való 
személyes érintkezése volt. Mindig a 
hadműveleti helyzetnek megfelelően 
szervezték a vezetékes és a rádióhír
adást, természetesen számos esetben el
térve a szabályzatokban előírtaktól. 

Igen nagy teret szentel a tüzérségnek, 
különösen a sorozatvetőknek, a „Ka-
tyusáknak". A tüzérség alapvető ereje 
a Volga bal partján helyezkedett el, de 
tekintve, hogy vezetése egy kézben össz
pontosult, igen hatékonyan tevékenyke
dett. A tűz sűrűsége a veszteségektől 
függően állandóan változott, a város kör
zetében egy arcvonalkilométeren 10—15 
löveg és aknavető (82 mm) volt. 

A harckocsik tevékenységével kapcso
latban a szerző megjegyzi, hogy Sztá
lingrádban sok harckocsiegység és törzs, 
de igen kevés harckocsi volt, részben 
mert. a városharc nem tette lehetővé 
a nagyobb tömegű harckocsi alkalmazá-
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sát, másrészt pedig nagyon nehezen tud
ták átszállítani azokat a Volgán. A had
seregben levő harckocsikat teljes mér
tékben kihasználták, a sérült harcko
csikból álló tűzfészkeket képeztek, az 
üzemképesek pedig mint csapásmérő erő 
kerültek felhasználásra. A harckocsik a 
veszélyeztetett irányokban a páncélelhá
rítás gerincét képezték. 

Naigy hangsúlyt helyez a szerző a gya
logság és a harckocsik közötti együttmű
ködésre. Tábori viszonyok között az 
együttműködési szint a zászlóalj, osztály 
és harckocsiszázad, városharcban viszont 
leggyakrabban a lövészszakasz, harcko
csiszakasz és tűzszakasz képezi az együtt
működés alapját. 

Elismerően ír a műszakiakról, utászok
ról, akik különös szerepet játszattak eb
ben a csatában. Amikor az ellenség sért
hetetlennek bizonyult, hagyományos 
úton elérhetetlen volt, akkor az utászok, 
a föld alatt közelítve, robbantással sem
misítették meg azt. Szinte lehetetlen vi
szonyok között biztosították az átkelést a 
Volgán, rohamozva az ellenség által el
foglalt épületeket óvóhelyeket építettek, 
kitartásuk és hősiességük mellett rend
kívül leleményesnek bizonyultak. Nem 
volt olyan nehéz helyzet, amelyből ne ta
láltak volna kiutat. A város újjáépítését 
is ők kezdték meg. 

A szerző külön részt szentel a folya
mi flottilla tevékenységének, amely nagy 
segítséget nyújtott a hadsereg ellátásá
ban, az élelmiszer, lőszer és egyéb szállí
tásában. A zord időjárással dacolva, a 
jéggel birkózva biztosították a két part 
közötti forgalmat, a sebesültek hátraszál
lítását stb. 

A repülőerők, amellett, hogy támo
gatták a hadsereg harcát, nagy mérték
ben hozzájárultak a hadsereg ellátásá
hoz. Amikor a Volga zajlott, az U2-es re
pülők, éjszakánként két-három ízben is, 
lőszert, gyógyszert és élelmiszert dobták 
le ejtőernyőkön a hadsereg számára. Ab
ban az időben más utánpótlási eszközök
kel nem is rendelkezett a hadsereg. 

Nagy teret szentel a tábornok a had

sereg egészségügyi szolgálata tevékeny
ségének, amely a rendkívül súlyos körül
mények között is biztosítani tudta a se
besültek hátraszállítását, ellátását és 
gyógyítását. 

Jelentős szerepük volt a mozgó kór
házaknak. A harchelyzet sajátosságát fi
gyelembe véve az egészségügyi szolgálat 
az ellátás új módját és formáit találta 
meg azzal, hogy a lehető legközelebb te
lepült a harcrendekhez. Az egészségügyi 
katonák, alegységek mindig a harcren
dekben, a rohamcsoportoknál és a tám
pontokban tartózkodtak. 

A hadsereg vezetése várakozásteljes 
órákat élt át a nagyerejű ellentámadás 
megkezdése előtt. Végre, 1942. november 
19-én, 07.30-kor kezdődött — 3500 löveg 
és aknavető bevonásával — a nagy el
lentámadás tüzérségi előkészítése, amely 
80 percig tartott, 28 km arcvonalon. A 
Nagy Honvédő Háború folyamán első íz
ben mértek a szovjet csapatok ilyen 
nagyerejű csapást az ellenségre. Novem
ber 22-én bezárult a gyűrű a németek 6. 
hadserege és a 4. páncélos hadsereg egy 
része körül, melyek állománya 22 had
osztály, 330 ezer fő volt. 

Sokan feltették a kérdést, mi volt a 
titka a szovjet csapatok győzelmének? 
Elsősorban is a hadsereg személyi állo
mánya saját hazáját védte a betolakodók 
ellen. A kommunista párt hatalmas mun
kát fejtett ki a győzelem érdekében. A 
szovjet katonák gyorsabban és jobban 
tudtak alkalmazkodni a viszonyokhoz. Az 
erőviszonyok a szovjet csapatok javára 
változtak meg. 

A könyv értéke főleg abban rejlik, 
hogy részletesen — néhol italán túl rész
letesen — vázolja a hatalmas csata 
majdnem minden mozzanatát. Mint a 62. 
hadsereg parancsnoka, nem csak vezette 
a csapatokat, hanem átélte a harc min
den nehézségét, sikerét, néha kudarcát. 
Azt ott kialakított harcászati és hadmű
veleti eljárásokat a későbbi csatákban 
sikeresen alkalmazták a fasizmus feletti 
győzelem teljes kivívása érdekében. 

Sugár Jenő 
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STANISLAW ZAPOLSKI 

WOJNA PARTYZANCKA W WIETNAMIE 1946—1954 
(Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa, J 976. 480 o.) 

A Lengyel Hadtörténeti Intézet kiadá
sában megjelent monográfia (Partizánhá
ború Vietnamban 1946—2954) a vietnami 
népnek 1946—1954 között a francia expe
díciós hadtest ellen folytatott felszabadí
tó háborújával foglalkozik. A szerző do
kumentumokra, feldolgozásokra, katonai 
és politikai vezetők emlékirataira, újság
cikkekre támaszkodva elemzi és értékeli 
a partizániharc fejlődését. Keresi a 
számban és anyagi-technikai felszerelt
ség tekintetében fölényben lévő francia 
expedíciós hadtest vereségének, valamint 
a vietnami nép partizánharca sikereinek 
okait. 

Katonai szakértők szerint az elkövet
kező védelmi-felszabadító háborúkban 
kétségtelenül alkalmazni fogják a parti
zán hadviselés módszereit, éppen ezért 
fontos e módszerek megismerése és a 
belőlük levonható tapasztalatok általáno
sítása. 

Franciaországban nagyon sok tudomá
nyos és népszerű munka jelent meg az 
általuk „szennyes háborúnak" nevezett 
indokínai gyarmati háborúról, de katonai 
oldalról eddig egy sem dolgozta fel a 
maga teljességében. Lengyelországban 
mindmáig szintén csak néhány munka 
jelent meg a háborúról, köztük a legfon
tosabb Vo Nguyen Giap tábornok két 
könyve. 

Zapolski bevezetésként rövid historio
gráfiai áttekintést ad a vietnami háború
val foglalkozó történeti, politikai, katonai 
irodalomról, hangsúlyozva az emlékira
tok, naplók, visszaemlékezések és az egy
korú sajtó forrásértékének fontosságát. 

Tárgyára térve megállapítja, hogy min
den háború, de kiváltképp a partizánhá
ború szempontjából, döntőek a földrajzi 
adottságok. Részletesen ismerteti Viet
nam földrajzi helyzetét, terepviszonyait, 
víz- és vasúthálózatát, éghajlatát, vala
mint népesedési problémáit, elemezve 
ezek hatását a partizánharc módszereire 
és fejlődésére. 

A történeti háttér felvázolása után 
Vietnam politikai-katonai helyzetének 
fejlődését mutatja be a második világhá
ború időszakában. 1941 májusában a 
kommunista párt kezdeményezésére lét
rejött a Viet Minh, a vietnami hazafias 
erőket tömörítő szervezet. Előkészítő 
munkája nyomán 1944-ben kezdődött 

meg a vietnami néphadsereg szervezése 
és ezzel egyidőben széles körű partizán
harc bontakozott ki. Harcoltak a japán 
megszállók és a francia gyarmatosítók el
len. 1945 augusztusában általános népi 
felkelés robbant ki, melynek eredménye
ként szeptember 2-án kikiáltották a Viet
nami Demokratikus Köztársaságot. Szep
tember 23-án a francia csapatok megkezd
ték az ország megszállását. 1948-ban az 
elfoglalt területen franciabarát ellen
kormányt állítottak fel. A néphadsereg 
egységei időközben megerősödve — tech
nikai felszerelésük elmaradottsága ellené
re —, egyre súlyosabb csapásokat mértek 
a francia gyarmati erőkre és 1950 őszétől 
kezükbe ragadták a kezdeményezést. A 
súlyos veszteségek és különösen az 1954. 
májusában Dien Bien Phunál elszenve
dett vereség a francia kormányt arra 
kényszerítették, hogy a „szennyes hábo
rú" befejezésére és az indakínai kérdés 
rendezésére elfogadja a békés nemzetközi 
tárgyalásokat Genfben. 

Zapolski jellemzi a harcoló felek fegy
veres erőit, hadászati koncepcióit, veze
tési elveit. Ismerteti Vo Nguyen Giap tá
bornoknak, a vietnami néphadsereg ki
magasló katonai vezetőjének megállapí
tásait, aki azt írja, hogy a franciák jó 
katonák voltak, a francia tábornokok ér
tették a dolgukat, pontos és gondos had
műveleti terveket dolgoztak ki, csak ép
pen a klasszikus hadviselés fogalmaiban 
gondolkoztak, hittek a korszerű haditech
nika mindenhatóságában, s az embert, a 
katonát pusztán a gép kiszolgálójának 
tekintették. A népi háború eszméje, az 
egész lakosság felfegyverzése csak „kom
munista propaganda" volt számukra. 
Részletezi Zapolski Giap tábornoknak a 
népi partizánnáború stratégiájára és tak
tikájára adott utasításaii't: 
1. Fel kell készülni a hosszú — esetleg 

5—10 évig eltartó — harcra, mely a 
néptől óriási áldozatokat kíván, de 
ugyanakkor kimeríti, elkedvetleníti a 
gyors sikerre törő ellenséget. Az ellen
ség teljes megsemmisítése kilátástalan, 
de meg kell törni harci erejét s rá kell 
kényszeríteni a számára előnytelen tár
gyalásokra. 

2. Ki kell használni a trópusi terep nyúj
totta sajátosságokat: sok helyen egy-
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szerre fellángoló, időzített támadások
kal fel kell aprózni az ellenséget, hogy 
alig maradjon hadászati tartaléka a 
nagyobb támadások elhárítására. 

3. A felszabadult területeken azonnal fiel 
kell osztani a parasztok között az el
lenséggel együttműködő földbirtokosak 
földjeit. (A Dien Dien Phu-i utánpótlás 
megszervezéséhez ez a lépés biztosítot
ta a kedvező előfeltételt. 100 ezer fős 
hadsereg majdnem két hónapi élelmi
szerellátását emberi háton történő szál
lítással megoldani egyedülálló hőstett a 
történelemben.) 
Giap tábornok összefoglalása alapján 

mutatja be a szerző a 9 éves háború tö
mör hadműveleti elgondolását, mely a 
partizánháború három szakaszát külön
bözteti meg: 
a) defenzív szakasz — az ellenséget a 

népi háború szempontjából kedvező te
rületre csalogatják (1946—1950); 

b) az erőegyensúly szakasza — a partizá
nok ereje nő,' reguláris hadsereg is 
alakul tagjaiból, de a harc oroszlán
része még rájuk hárul (1950—1953) ; 

c) offenzív szakasz — megindul a táma
dó harc, kiharcolják a politikai dön
tést (1953—1954). 
Zapolski megállapítja, hogy Giap ha

dászati koncepciójára klasszikus példa a 
Dien Bien Phui győzelmet előkészítő 
1953—1954. évi téli-tavaszi hadjárat. Na
varre tábornok, az új francia főparancs
nok (sorrendben a hetedik s az utolsó). 

A prágai Hadtörténelmi Intézet szer
zői kollektívája igen értékes dokumen
tumkötet állított össze a Csehszlovák 
Kommunista Párt katonapolitikai vonat
kozású iratanyagából. A Csehszlovák 
Kommunista Párt a fegyveres erőkről cím
mel. Az 1918—1976 közötti időszakot át
fogó gyűjteményt 23 ív terjedelemben a 
Naše Vojsko katonai kiadó jelentette meg 
1976 végén. 

A dr. A. Michňák alezredes vezette 
szerkesztői kollektíva gondos és körülte
kintő munkáját dicséri, hogy a kötetben 
— fontosságának megfelelő terjedelemben 
— helyet kapott minden olyan pártha
tározat, irányelv és más dokumentum, 
amely egy-egy adott időszakban alapve-

arra készült, hogy végzetes csapást mér
jen a vietnami néphadseregre. Ennek ér
dekében 112 zászlóaljat vont össze a Me
kong folyó deltájában s elsöprő erejű tá
madást tervezett. Arra számított, hogy 
Giap olyan terepen kockáztatja meg a 
harcot, mely a franciáknak kedvez. Giap 
„besétált a csapdába", de északkeleten 
lendült támadásba, ahol a franciák nem 
számítottak rá, s körülzárta Dien Dien 
Phut. Egyidejűleg — mesteri stratégia 
szerint — a laoszi népi erők (Patet Lao) 
is támadást indítottak: a franciák kény
telenek voltak a laoszi főváros, Luang 
Prabang védelmére nagyobb erőket át
dobni. S ugyanakkor Közép-Vietnamban 
is fellángoltak a harcok, és újalbb fran
cia erőket kötöttek le. Mindez néhány 
hónap alatt felőrölte Navarre erejét. A 
körülzárt Dien Bien Phuból de Gastries 
tábornok már hiába kért segítséget. Giap 
időzített támadások sorozatát indította a 
franciák ellen, s mindenkor az ellenséges 
egységek megsemmisítésére törekedett. 

Zapolski összefoglalja, mit jelent Dien 
Bien Phu a hadtörténelemben: a klasszi
kus hadviselés csődjét a népi háborúval 
szemben. Dien Bien Phu óriási változást 
hozott Indokína katonai és politikai 
helyzetében, meghatározó szerepe volt a 
genfi konferencia sikerében. Tanulságai 
pedig kihatnak a jövendő védelmi-fel
szabadító háborúinak módszereire. 

Windisch Aladárné 

tőén kifejezte és jellemezte a honvéde
lem és a hadsereg általános és konkrét 
kérdésében a csehszlovák kommunisták 
álláspontját. A közölt iratanyagok tartal
ma következetesen tükrözi, hogy ezekben 
a kérdésekben a csehszlovák kommunis
ta párt vezetése mindenkor a marxiz
mus—leninizmus klasszikusainak tanítá
saiból és a nemzetközi kommunista 
és munkásmozgalom stratégiájából in
dult ki, ezek alapján adott helyzetelem-
zést és jelölte meg katona politikájának fő 
irányvonalát és konkrét feladatait. 

Az iratok időrendi sorrendben történt 
szerkesztése még jobban kiemeli azt a 
tényt, hogy a Csehszlovák Kommunista 
Párt, létezése elsői percétől, mennyire 

KSC O OZBROJENÝCH SILÁCH 
(Naše Vojsko, Prága, 1976. 368 o.) 

— 299 — 



fontosnak ítélte a katonai kérdésekkel 
való foglalkozást, milyen nagy figyelmet 
szentelt a haza védelme, a hadsereg, és 
a proletár internacionalizmus katonai 
vonatkozásai vizsgálatának; sokoldalú 
bizonyítást nyer az is, hogy a katona
politika mindenkor és mindvégig a párt 
általános politikájának szerves részét ké
pezte és képezi. 

A kötet négy fejezetből áll. Az elsőben 
a szerkesztők a párt 1918—1939 közötti, 
a burzsoá köztársaság idején született 
dokumentumanyagából közölnek váloga
tást. A másodikban találhatók az 1939— 
1945-ös időszak nemzeti felszabadító moz
galmának fegyveres erőire 'vonatkozó 
írások. A harmadik fejezet a népi 
demokratikus forradalomból a szocia
lista forradalomba való átmenet idősza
kában mutatja be (1945—1948) a fegy
veres erők helyét, szerepét elemző és 
meghatározó kommunista álláspontot és 
irányelveket. A negyedikben pedig a 
fegyveres erőkre, mint a proletárdiktatú
ra eszközére vonatkozó, 1948—1976 kö
zötti pártokmányokból, parancsokból, sza
bályzatokból stb. közölnek részleteket. 

Legtanulságosabbak a 3. és a 4. feje
zet iratai. Hűen tükrözik a kommunista 
párt elveit és módszereit a pánt vezető 
szerepének a fegyveres testületekben 
való érvényesítésében, a hadsereg és a 
honvédelem fejlesztésében, az új tisztikar 
létrehozásában, a hadsereg és a nép új 
típusú kapcsolatának kialakításában és 
erősítésében. Hangsúlyozzák a közölt do
kumentumok, milyen fontos helyet fog
lal el a szocialista építés stratégiájának 
egészében a párt katonapolitikája, a hon
védelmi és internacionalista eszmeiség és 
gyakorlat. 

Nincs mód a kötet egész anyagának 
akárcsak -távirati stílusban történő is
mertetésére sem. Néhányra azonban cél
szerű felhívni a magyar történészek fi
gyelmét, így például az első irat az 
Oroszországban élő csehszlovák kommu
nisták 1918. május 25-i kongresszusi 
kiáltványa, melyben felszólították a cse
heket és a szlovákokat a szovjet köztár
saság védelmére. 

Figyelmet érdemel egy másik doku
mentum is. Az oroszországi és ukrajnai 
csehszlovák kommunista párt központi 
bizottsága 1919. június 21-én rádiógram
mot küldött Budapestre Kun Bélának a 
Szlovák Tanácsköztársaság megalakulása 
alkalmából és kérte Kun Bélát, hogy az 
az Oroszországban és Ukrajnában élő, 
az orosz, az ukrán és magyar munkások
kal és parasztokkal együtt a világ prole
tárjai felszabadításáért harcoló cseh és 

szlovák forradalmárok nevében köszönt
se a szlovák testvéreket és kommunistá
kat a Szlovák Tanácsköztársaság kihar
colása alkalmából. 

Igen érdekes adalékkal gazdagítja a 
csehszlovák kommunisták katonapolitiká
ja történetének ismeretét a párt köz
ponti bizottságának 1929. július 1-i ál
lásfoglalása a burzsoá hadseregben vég
zendő pártmunka területeiről, módszerei
ről. Felhívja a figyelmet a fasizmus ve
szélyére, a csehszlovák burzsoázia fasi-
zálódási kísérleteire és az e törekvések 
elleni fellépés szükségességére. 

A kötetben a szerkesztők több röplapot 
is közreadtak, melyek a katonaruhába 
öltöztetett munkásokhoz, parasztokhoz 
szóltak és a laktanyákban terjesztették 
őket. 

Ján Sverma felszólalása a Komintern 
VII. kongresszusánaki vitájában, 1935. 
augusztus 15-én, bár alapvetően a Cseh
szlovák Köztársaságnak a hitleri fasiz
mus veszélyével szembeni megvédésére 
koncentrált, mégis egyetemes jelentőségű 
megállapításokat tartalmaz, a kommu
nisták stratégiájának és taktikájának 
nagy horderejű problémáit feszegeti. 

A népfrontpolitika megfogalmazásának 
és megvalósításának egyik, valószínűleg 
a legelső dokumentuma a Csehszlovák 
Kommunista Párt Központi Bizottsága 
kibővített ülésén, 1936. február 26-án el
fogadott határozat a munkásosztály ak
cióegységének és a minden dolgozót tö
mörítő népfrontnak megteremtésére. 

A kötetben megtalálható a párt köz
ponti bizottságának 1938. október 8-i le
vele a párttagsághoz a müncheni dik
tátum következtében kialakult súlyos 
belpolitikai válságról és a kivezető út le
hetőségéről. 

A következő irat 12 kommunista párt 
(a francia, az angol, a spanyol, a cseh
szlovák, az amerikai, a német, az olasz, 
a belga, a svájci, a svéd, a kanadai és a 
holland) közös felhívása 1938. októberé
ben a müncheni diktátum ellen. 

A kötetben mennyiségi tekintetben az 
1939—1945 közötti évekre vonatkozó do
kumentumok (szám szerint 48) vannak 
túlsúlyban. Természetes is, hiszen a 
csehszlo\rák nemzet és nép legválságo
sabb időszaka volt ez. A második fejezet
ben található a CSKP Központi Bizottsá
gának állásfoglalása az 1939-es szovje t -
német megnemtámadási egyezmény meg
kötéséről Megállaoítja, hogy ezzel a lé
péssel a Szovjetunió keresztülhúzta a nyu
gati reakciós körök arra irányuló mester
kedéseit, hogy a Szovjetunió elszigetelt 
háborúba keveredjen Németországgal. 
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Ugyancsak megtalálható itt a CSKP ál
lásfoglalása a Szovjetunió elleni agresz-
szív hitlerista támadásról, valamint az 
1941. július 18-án megkötött szovjet— 
csehszlovák megállapodásokról. 

Számos irat tükrözi a csehszlovák 
kommunisták feladatait és munkáját a 
szovjet—csehszlovák katonai megállapo
dást (1941. szept. 27.) követően a Szovjet
unió területén szervezendő csehszlovák 
alakulatok katonai, erkölcsi-politikai fel
készítésében, nevelésében. 

A szerkesztők közlik a moszkvai cseh 
nyelvű rádióadás több anyagát, Gottwald 
értékelését a csehszlovák katonák helyt
állásáról Szokolovónál, a párt irányelveit 
a hadsereg további szervezésére, a hitleri 
fasizmus elleni harcban való részvétel 
folytatására stb. 

1944 nyár elején a párt moszkvai ve
zetősége kidolgozta a felszabadult terüle
teken folytatódó hadseregszervezés elveit 
és módszereit. Ennek alapján valósult 
meg a csehszlovák hadsereg mozgósítá
sa, feltöltése Csehszlovákia felszabadu
lásának időszakában. 

Az 1945—1948 közötti évek dokumen
tumaiból mindössze kilenc iratot közöl
tek a szerkesztők, fontosságuk tekinteté
ben azonban azok a párt katonapolitiká
jának alapokmányaihoz tartoznak. Hasz
nos volt az 1945. évi un. kassai kormány
program újbóli közreadása, mert törté
nelmi jelentőségét és hatását a csehszlo
vák társadalom felszabadulás utáni fejlő
désére a reakciós elemek az 1968-as ese
mények idején erősen megkérdőjelezték. 

Az utolsó fejezet az 1948—1976-os idő
szakot fogja át. Megtalálható benne a 
népi demokratikus hadsereg éoítésének 
programia (1948). az 1949. évi honvédel
mi törvény, kivonat a Varsói Szerződés 
egyezményéből, az 1968. október 27-i 
törvényerejű rendelet a csehszlovák fö-

A szerzői munkaközösség — melynek 
számos tagja személyes résztvevője volt 
a népgazdaság háborús vágányokra való 
átállítását, a haditermelés megszervezését 
szolgáló hatalmas 'munkának — kétkö
tetes tanulmánygyűjteményében a szovjet 
hátországot mint a győzelem kivívásá-

deráció megteremtéséről, a párt közpon
ti bizottsága 1968. november 17-i plená
ris ülésén elfogadott irányelvek a párt 
feladatairól, az 1969. január 31-én elfoga
dott törvény szövege a Honvédelmi Álla
mi Tanács létrehozásáról és hatásköréről. 
Teljes terjedelemben ismerteti a kötet a 
központi bizottság 1971. március 19-i ál
lásfoglalását a Csehszlovák Szövetségi 
Szocialista Köztársaság egész lakosságát 
átfogó honvédelmi nevelés egységes 
rendszeréről. A határozat többek között 
foglalkozik a tudományos kutatás fel
adatairól a hazafias, internacionalista, 
honvédelmi nevelés eszmei-politikai és 
szákmai segítésében és erősítésében. 

A fejezet szemelvényeket közöl á párt
konferenciákon, kongresszusokon elhang
zott beszédekből, felszólalásokból, idézi 
a határozatok katonapolitikai és honvé
delmi vonatkozású részeit. Az utolsó irat 
Martin Dzúr hadseregtábornok, honvé
delmi miniszternek a párt XV. kong
resszusán (1976. április) elhangzott fel
szólalásának szövege. 

Az ismertetett kötet zömmel már más 
kötetekben megjelent dokumentumokat 
tartalmaz. Ez a körülmény azonban egy
úttal növeli is a kiadvány értékét, mivel 
új válogatásban összegezi a Csehszlo
vák Kommunista Párt katonapolitikájá
nak legfontosabb dokumentumait, törté
nelmi folyamatában láttatja a párt kato
napolitikájának és a csehszlovák hadse
reg fejlődésének főbb problémáit és ál
lomásait. 

Igen hasznom lett volna éppen ezért, 
ha a szerkesztők megfelelő jegyzetappa
rátussal adják közre a dokumentumválo
gatást, mert ezzel megkönnyíthették és 
elősegíthették volna a téma iránt érdek
lődők átfogóbb tájékozódását. 

Godó Ágnes 

nak alapját mutatja be. (A szovjet hát
ország a Nagy Honvédő Háborúban.) 

Az első kötet a hátország általános 
háborús problémáival foglalkozik. Posz-
pelov akadémikus „Szilárd hátország a 
győzelem alapja" című bevezető tanulmá
nyában azt az emberfeletti küzdelmet 

SZOVJETSZKIJ TÜL V VELIKOJ OTYECSESZTVENNOJ VOJNYE 

(Izdatyelsztvo „Müszl", Moszkva, 1974. I. k. 294, II. k. 366 o.) 
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ábrázolja, melyet a szovjet nép a párt 
vezetésével a honvédelem anyagi bázisá
nak megteremtéséért folytatott. Amilyen 
mértékben nőtt a Szovjetunió elleni tá
madás veszélye úgy bontakozott ki egyre 
szélesebben a haditermelés. Az ötéves 
terv három éve alatt az ipari termelés 
évente összességében 13 százalékkal, ezen 
belül a hadiipari 39 százalékkal nőtt. Bő
vültek az állami tartalék- és mozgósítá
si készletek. Számos érdekes adat felso
rakoztatásával arra a következtetésre jut 
a szerző, hogy a Szovjetunió 1941 nyará
ra olyan szilárd hadiipari bázissal ren
delkezett, amely képes volt a Vörös Had
sereg és Haditengerészeti Flotta alap
vető igényeinek kielégítésére. 

D. M. Kukin: „A Szovjetunió népgazda
ságának párt- és állami irányítása a há
ború előestéjén és a háború alatt" című 
cikkében gazdag tényanyaggal bizonyítja, 
hogy a párt vezető szerepe — a lenini ta
nítások szellemében — kifejezésre jutott 
a népgazdaság minden területén. A Politi
kai Bizottság és a Honvédelmi Népbiztos
ság együttes ülésein döntöttek valarneny-
nyi fontosabb népgazdasági kérdésben; a 
Központi Bizottság tagjainaik zöme és 
póttagjainak több mint a fele rendkívüli 
megbízottként vett részt a hadigazdaság 
megszervezésében. 

„Az Állami Honvédelmi Bizottság és 
az összehangolt hadigazdaság létrehozá
sának problémái" (A. M. Belikov), „A 
munkásküldöttek tanácsai az 1941— 
1945-ös években" (G. B. Kulikov), „A 
szovjet szakszervezetek munkája a hátor
szágban" (I. I. Belonoszov), „A hátország 
komszomolistái — a) frontért" (E. M. 
Tyazselnyikov) című tanulmányok feltár
ják a népgazdaság állami irányításának 
rendszerét, az ország politikai, gazdasá
gi és háborús tevékenységével kapcso
latos egész irányító munka centralizálá
sát az Állami Honvédelmi Bizottság ke
zében, a munkáisküldöttek tanácsai mű
ködésének sokoldalúságát és számos új 
adatot hoznak a szakszervezetek munká
járól. Bemutatják a munkaerő mozgósí
tását a hadiiparban, a szakképzett káde
rok felkészítését, a munkaverseny meg
szervezését, a belső tartalékok feltárását 
és bevonását a népgazdaságba, a terme
lés területén kibontakozó újíitó-ésszerűsí-
tő munkát, a honvédelmi alapok szer
vezésiét stb. 

Az ifjúság önfeláldozó> munkája a 
Szovjetunió, a lenini Komszomol történe
tének legragyogóbb példái közé tartozik. 
1941 őszén szerveződtek az ifjúsági brigá
dok azzal a jelszóval, hogy a munkában 
ugyanolyan helytállás szükséges, mint a 

harcmezőn. A Komszomol a párt segítő
je volt a hadigazdaság fejlesztése terüle
tén is. Fiúk és lányok százezrei dolgoztak 
a „Mindent a frontért, mindent a győ
zelemért" mozgalomban. Az ipar főbb 
ágazataiban a fiatalok részaránya 40—60 
százalékra nőtt. 

Az „Ideológiai és politikai tömegmun-
ka a hátországban" (G. D. Komkov), va
lamint „A munkásfiatalok politikai ne
velése a háború éveiben" (A. A. Zinna) 
című tanulmányok a szakmai és erköl
csi-politikai felkészítésről, a párt, a Kom
szomol, a szakszervezetek e területen ki
fejtett munkájáról adnak képet. 

Több cikk foglalkozik az egyes körze
tek, területek és köztársaságok (Ukrajna, 
uráli és sztálingrádi terület) munkájával. 
A szerzők személyes benyomásali, a helyi 
levéltárak dokumentumanyaga értékes 
alapja a publikációknak. Számos adat 
most került első ízben nyilvánosságra. 

„A szovjet nép gazdasági győzelme a 
fasiszta Németország felett" című tanul
mány (G. Kravcsenko) összeveti a szovjet 
hátország dolgozóinak hősies munkáját 
az ellenség hátországáéval. A szerző 
hangsúlyozza a szocialista' gazdasági 
rendszer fölényét és bemutatja, hogy a 
rendkívül súlyos körülmények között ho
gyan tudta a szovjet nép háborús vá
gányokra átállítani a népgazdaságot, 
majd az ellenség feletti fölényt elérni. A 
Szovjetunió — az ipar alapvető ágazatai
nak termelési kapacitásait tekintve — el
maradt Németország mögött, amelynek 
egész Nyugat-Európa dolgozott, mégis 
megelőzte azt a fejlődés ütemében és 
a haditermelés abszolút színvonalában. 

A Szovjetunió gazdasági fölénye végső 
soron abban jutott kifejezésre, hogy a 
haditechnikai eszközök gyártási volume
ne meghaladta az arcvonalon elszenvedett 
veszteségek mérvét, ugyanakkor az el
lenség ipara már! nem volt képes a 
veszteségek pótlására. Ennek köszönhető, 
hogy a haditechnikai erőviszonyok egyre 
inkább a szovjet hadsereg javára vál
toztak. 

I. Golusko altábornagy „A Szovjetunió 
Fegyveres Erőinek hadtápja a Nagy 
Honvédő Háború éveiben" című tanul
mánya szemléltetően mutatja be a 
hadtáp sokrétű és elképzelhetetlenül 
nehéz munkáját, amely felölelte az anya
gi ellátás eszközeinek eljuttatását a csa
patokhoz, vasutak és közutak építését és 
helyreállítását, repülőterek és raktá
rak létesítését, a technikai és a ruháza
ti felszerelés javítását, a katonai kórház
rendszer fenntartását stb. A háború évei
ben a hadsereg és a flotta hadtápja pél-
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dául 10 millió tonna lőszert vett át az 
ipartól, tárolt és juttatott el a csapatok 
első vonalába. 

A működő hadsereg üzemanyagfel
használása a háború éveiben 13,3 millió 
tonnát tett ki. A fegyveres erők hadtáp
jának gépjármű szállító szolgálata 145 
millió tonna súlyú különböző hadianya
got és felszerelést mozgatott meg. A köz
úti javító szolgálat 2 millió gépjárművet 
és mintegy 100 ezer kilométer közutat 
állított helyre — vagyis a Szovjetunió 
háború előtti úthálózatának 70 százalé
kát. A légierő kiszolgálására 6 ezer repü
lőtér létesült. Az orvos-egészségügyi szol
gálat gyógykezelés után a sebesültek 
mintegy 72 százalékát és a betegek 90 
százalékát bocsátotta vissza a harcoló 
alakulatokhoz; ez a mennyiség sokkal 
több, mint amit a hadseregek története 
valaha is ismert. 

A második kötetben azok a kérdések 
kaptak helyet, amelyek közvetlenül a 
gazdaság háborús vágányokra való átál
lítását, az ipar, a közlekedés és a mező
gazdaság fő ágazatainak munkáját, a ká
derbiztosítást és a munkaerőtartalékok 
felhasználását, az egyes köztársaságok, 
fontosabb ipari központok és körzetek 
gazdaságának fejlődését, a győzelem ér
dekében kifejtett tevékenységüket érin
tik. 

A tanulmányok hű képet adnak a há
ború kezdetén kialakult nehéz helyzet
ről, amelyben az ipar áttelepítése és az 
új termelési bázis kialakítása, a hadi
ipar felfuttatása megvalósult, de a mun
kások, parasztok és értelmiségiek szinte 
emberfeletti munkahastetteiről is. 

M. G. Pervuhin (a Népbiztosok Taná
csa és a Kiürítési Tanács akkori elnök
helyettese) az ipari üzemeknek a nyuga
ti körzetekből a hátországba való átte
lepítéséről ír. 1941 második felében az 
arcvonal menti körzetekből 1523 gyárat, 
ezen belül 1360 nagyüzemet, elsősorban 
hadiipari rendeltetésűeket telepítettek át. 
A gyári berendezésekkel együtt a szakem
berek és családjaik is áttelepültek. Az 
1,5 millió vasúti kocsit kitevő termelő
erő átcsoportosításához hasonlót a törté
nelem még nem ismert. Pozitív tényként 
említhető, hogy az üzemek áttelepítésével 
egyidőben folyt az ország keleti terüle
tein a haditermelés felfuttatása. 

A népgazdaság vezető ágazatainak irá
nyító személyiségei mutatják be a könyv
ben az energetika, a fémkohászat, a 
szénbányászat, a haditechnika gyártásá
nak fejlesztését a keleti területeken. 
Adatokat közölnek a termelési kapaci

tás növelésének gyors üteméről, a nép
gazdasági építő- és helyreállító munka 
óriási arányáról, mint a gazdasági po
tenciál folyamatos erősítésének és fej
lesztésének alapjáról. Az Építésügyi 
Népbiztosság és más népbiztosságok ha
táskörében csupán az 1942—44-es évek
ben 2250 nagyüzemet állítottak munká
ba az ország keleti területein; a felsza
badított területeken hatezer üzemet állí
tottak helyre, 5860 km új vasútvonalat 
építettek. 

A munkaerőtartalékokat illetően a 
Szovjetunió rendkívül nehéz helyzetbe 
került. Miután az ellenség az ország je
lentős területeit tartotta megszállva, az 
ország lakossága 190,7 millióról 130 mil
lióra csökkent. Milliók harcoltak az arc
vonalakon. 1942-ben a munkások és al
kalmazottak száma 18,4 millióra csök
kent, ezen belül az iparban 7,2 millióra. 
Ez a mutató bizonyítja, hogy az ország 
fejlődésében mintegy 11 évet esett visz-
sza. 

V. B. Telpuhovszkij cikke röviden, de 
meggyőzően világítja meg ezt a kérdést. 

A munkaerőtartalékok problémájának 
megoldása érdekében a szovjet kormány 
gazdasági és adminisztratív rendszabá
lyokhoz volt kénytelen folyamodni: meg
növelte a munkanap hosszát, megszün
tette a szabadságolást, a hadiipari ágaza
tok munkaerőellátása érdekében a szak
munkások egy részét felmentette a kato
nai szolgálat alól. A védelmi ipar mun
kásait a háború időtartamára mozgósí
tott állománynak tekintették és a külön
böző üzemek számára lebiztosították, a 
közlekedésben is katonai igazgatást ve
zettek be. 

A vasutasok hőstetteit G. A. Kuma-
nyev, I. V. Kovaijev és P. A. Kabanov 
mutatja be. A katonai szállítások terje
delme a háborúk [történetében eddig nem 
isimert méreteket öltött — 19 714 ezer 
vasúti kocsit, vagyis 443 213 szerelvényt 
tett ki. A vasúti szállítás még a háború 
legkritikusabb napjaiban is képes volt az 
arcvonal és a hátország legégetőbb szük
ségleteinek kielégítésére. A háború első 
hónapjaiban a két legfontosabb feladat 
— a csapatok hadászati felvonultatása és 
az iparnak a hátországba való áttelerjí-
tése — végrehajtására összpontosította 
erejét. 

A Szovjetunió népeinek hősies kitar
tását, az arcvonalnak nyújtott segítségét 
mutatják be M. V. Kovai, G. I. Olehno-
vics, G. A. Sadzsjusz és K. J. Varasinsz-
kasz cikkei, amelyek az ellenség megszál
lása alá került köztársaságokról szólnak. 
Az ellenségnek nem sikerült a szovjet 
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nép akaratát, ellenállását megtörnie, a 
területrablók elleni harc nem szűnt meg 
a megszállás alatt, a felszabadítás után 
pedig a dolgozók rövid idő alatt helyre
állították a termelést és óriási segítséget 
nyújtottak az arcvonalnak. 

A kétkötetes munka összességében vi
lágos képet nyújt a háborús időszak sú
lyos megpróbáltatásairól az arcvonalakon 
és a hátországban egyaránt, a .szovjet 
nép állóképességéről, önfeláldozásáról és 

Látszólag hálás feladat, de igen ne
héz dolog a második világháború alatti 
lengyel—magyar kapcsolatokról írni. Bá
tor vállalkozás szembe nézni a köztudat
ban az idők folyamán kialakult és az 
események eltérő megítélésén alapuló, il
lúzióktól, előítéletektől, sőt torzításoktól 
sem mentes képpel. Tovább bonyolít
ja a feladat kényes voltát, hogy az ese
mények még élő résztvevőinek érzékeny
ségével, saját szerepükről kialakított és 
vallott, nem mindig elfogulatlan nézetei
vel, véleményével is számolni kell. Go-
dó Ágnes sikerrel nézett szembe mind
ezen nehézségekkel. Az elkészült mun
ka a marxista magyar hadtörténetírás je
lentős eredménye. Régi adósságot tör
lesztve, tudományosan megalapozott, gaz
dag forrásbázison nyugvó valós képet és 
értékelést ad a háború alatti lengyel— 
magyar kapcsolatokról. Az események 
mélyére ásva, azok mozgató rugóinak be
mutatásával sikerült felszámolnia a té
mához kapcsolódó tévhiteket és kialakí
tania a kapcsolatok torzításoktól mentes 
valódi értékrendjét, ami a könyv leg
nagyobb érdeme. 

A monográfia bevezető része önmagá
ban is megálló, jelentős vállalkozás. A 
magyar olvasó öszefoglaló, de ugyanak
kor igen árnyalt képet kap a második 
világháború alatti, számára ez ideig csak 
részleteiben és felületesen ismert lengyel 
ellenállásról. A szerző sok éves alapos 
kutatómunkájának eredményeképpen vi-

hőstetteiről. Meggyőzően bizonyítják a 
tanulmányok adatai, hogy a kommunista 
párt, a fasizmus elleni harc lelkesítője és 
szervezője, a legsúlyosabb körülmények 
között is mozgósítani tudta a szovjet nép 
összes erőit és azt egyetlen célra, az el
lenség feletti győzelem kivívására össz
pontosította. A szovjet hátország volt a 
nagy győzelem anyagi és szellemi alap
ja. 

Nádor Tibor 

lágítja meg és hozza közel az olvasóhoz 
a lengyel ellenállás és partizánharc 
1939—1945 közötti eseményeit, azok hát
terét és összefüggéseit, amelyek nélkül 
a magyarországi lengyel menekültek te
vékenységének motivációja nehezen len
ne megérthető. Az igen gazdag beveze
tő rész részletes taglalása egy önálló is
mertetés feladata is lehetne. A tények
ben és gondolatokban gazdag feldolgo
zásból nehéz bármit is kiemelni, azon
ban — anélkül, hogy ezzel valamilyen 
értékrendet állítanánk fel — témánk as
pektusából vizsgálva, a lengyel ellenál
lási mozgalom kialakulásának körülmé
nyeiről, különböző politikai indíttatású 
és célú csoportjainak törekvéseiről, a len
gyel emigrációval fenntartott kapcsola
taikról kapott információk a legfonto
sabbak. Magyarázatot talál az olvasó 
sok olyan, a lengyel ellenállással kap
csolatos jelenségre, amelyek előtt ez 
ideig még a témában viszonylag járta
sabb olvasó is tanácstalanul állt. 

A recenzens a továbbiakban sem vál
lalkozhat arra, hogy a bonyolult és szer
teágazó események pontos, de ugyanak
kor élményszerű és meggyőző leírásában 
gazdag monográfia megközelítően is tel
jes ismertetésére vállalkozzon, csak arra 
szorítkozhat, hogy elsősorban az általa 
legfontosabbnak vélt részletekre, konklú
ziókra hívja fel a figyelmet. 

Az 1939-es összeomlás után tömegesen 
érkeztek Magyarországra a lengyel me-

GODÓ ÁGNES 

MAGYAR—LENGYEL KAPCSOLATOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 

(Zrínyi Katonai Kiadó—Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1976. 447 o.) 
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nekültek. A Teleki-kormány befogadta 
őket, segítette továbbvonulásukat, illetve 
az itt maradóknak megfelelő életkörül
ményeket teremtett. Biztosította, sőt tá
mogatta szervezeteik kialakulását, a len
gyelországi ellenállással és a nyugaton 
lévő emigráns kormánnyal való kapcso
latuk kiépítését és annak fenntartását. 
Teleki halála után a Bárdossy-, majd a 
Kállay-kormány is tovább folytatta — 
a németek növekvő ingerültsége közepet
te — a lengyelekkel szembeni baráti po
litikát. 

A szerző hatalmas forrásanyag fel
használásával mutatja be a kormány tá
mogatásával létrejövő lengyel katonai és 
polgári szervezeteket, elemzi azok ideo
lógiai és politikai töltetét, céljait és tö
rekvéseit, a lengyel ellenállással való 
kapcsolatuk alakulását. Sikerrel vázolja 
fel azokat a politikai és osztályellentéte
ket, melyek a magyarországi lengyel 
szervezetek között és azokon belül ki
alakultak. Igen sok új momentummal 
szolgál a magyar kül- és belügyi szer
vek valamint a Honvédelmi Minisztérium 
részéről megnyilvánuló támogatás termé
szetéről, szervezeti kereteiről, a lengyel 
szervezetekkel, illetve azok vezetőivel ki
alakított kapcsolataikról. 

Godó Ágnes a magyar uralkodó osz
tály angolbarát köreinek a lengyel emig
rációt támogató, velük szemben valóban 
barátságos magatartást tanúsító viselke
désének hátterét vizsgálva leszámol azzal 
a még ma is fellelhető hiedelemmel, 
amely a tradíciókon nyugvó, politikától 
és osztályérdekektől független lengyel
barátság illúziójával igyekszik motiválni 
az angolbarát körök tetteit. Bebizonyítja, 
az angolbarát körök nem önzetlenül, ha
nem elsősorban éppen angolszász kapcso
lataiknak a fokozódó német nyomás el
lenében történő fenntartása érdekében, 
változatlan közeledési szándékaik bizo
nyítékaként álltak ki szilárdan a lengye
lek mellett. Teleki Pál, Keresztes-Fischer 
Ferenc, Kállay Miklós és mindazon kor
mánytisztviselők, katonák, akik a lengyel 
menekülteket segítették, ittlétüket biz
tosították, politikájukban, a baloldalhoz 
és a néptömegekhez való viszonyukban 
reakciósak voltak, a magyar nép érdekei 
ellen politizáltak, amelyen nem változ
tatott a lengyelékkel szembeni pozitív 
politikájuk, kiállásuk sem, amellyel ki
hívták maguk ellen a németek és a ma
gyar szélsőjobboldal dühét. Nem önzet
len politikáról volt tehát szó. Ez még 
fokozottabban mutatkozott meg Káilay 
miniszterelnöksége idején, aki a megsza
kadt nyugati kapcsolatok helyreállítását 

többek között éppen a lengyelek segítsé
gével igyekezett szorgalmazni. Az ural
kodó osztály lengyelbarát politikájának 
hibás megítélése nem utolsó sorban ab
ból táplálkozik, hogy ebbeli törekvéseik 
találkoztak a magyar nép nagy többségé
nek akaratával, akik nagy szeretettel és 
segítőkészséggel fogadták a magyar föld
re lépő lengyel menekülteket. 

Részletesen foglalkozik a monográfia 
a hazánkban élő lengyelek 1944. március 
19-e utáni sorsával. Ha a magyar uralko
dó osztály angolbarát körei ekkor már 
nem is tudták támogatni őket, az egysze
rű emberek segítségére változatlanul szá
míthatták. Istápolták, bújtatták az ek
kor már üldözött lengyeleket. Közülük 
nem egy ékkor került kapcsolatba a 
kommunisták szervezte magyar ellenál
lási mozgalommal. Godó Ágnes meggyőző 
érveléssel bizonyítja, korábban miért 
nem alakult ki kapcsolat a lengyel emig
ráció és a magyar kommunisták között. 
A lengyelek magyarországi szervezetei 
a londoni emigráns kormánnyal, illetve 
annak lengyelországi szerveivel, köztük 
a Honi Hadsereggel állták kapcsolatban. 
Vezetőik maguk sem tartoztak a balol
dalhoz. Egzisztenciális kérdés is volt szá
mukra, hogy a magyar kormány által 
rossz szemmel nézett kapcsolatokat elke
rüljék. Ezért a kommunistáikkal való 
kapcsolat kialakulására csak a német 
megszállás után, a magyar ellenállás ki
bontakozása idején kerülhetett sor. 

A Lengyelországban bevetett magyar 
alakulatok magatartása, a lengyel néphez 
és a partizánokhoz való viszonya kiemelt 
helyet kapott a könyv lapjain. Ezek az 
alakulatok, tisztek és katonák egyaránt, 
bár nem fordultak szembe a németekkel 
és nem álltak át a partizánokhoz, elévül
hetetlen érdemeket szereztek azzal, hogy 
ugyanakkor nem voltak hajlandók a par
tizánok és a lengyel nép ellen harcolni, 
sőt — mint erre a könyv számtalan pél
dát hoz fel — a legkülönbözőbb módo
kon támogatták a partizánokat, akik 
nagyra értékelték a magyar katonák ma
gatartását. Tettüket ebben a formában is 
feltétlenül pozitívnak, németellenesnek 
kell értékelnünk, ily módon ők is hoz
zájárultak a lengyel nép és partizánok 
harcának sikeréhez. 

A varsói felkelés a város környékén 
állomásozó II. magyar tartalékhadtest 
révén került a szerző érdeklődésének kö
zéppontjába. Godó Ágnes, a magyar csa
patok tevékenységét vizsgálva, széles for
rásanyagra támaszkodva bizonyítja, hogy 
a még máig is élő tévhitekkel ellentét
ben, a varsói felkelés vezetői és a ma-
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gyár hadtest egymást váltó parancsnokai, 
Vattay Antal és Lengyel Béla táborno
kok között létrejött kapcsolat semmifé
le lényeges megegyezésre nem vezetett. 
A horthysta tábornokok magatartásuk
kal az adott katonai helyzetben elmen
tek addig a határig, ameddig saját eg
zisztenciájuk és osztályhovatartozásuk 
szabta politikai érdekeik engedték. Sem 
németellenességük, sem lengyelbarátsá
guk ezeket a határokat nem lépte át, 
Ezeket a „határok", a Varsóba vezető 
utak nyitva tartása révén, lehetővé tették 
a felkelők viszonylagos mozgásszabadsá
gát, feltétlenül hozzájárulva ezzel a var
sói nép harcához. Tették ezt mindad
dig, amíg az egyre bizalmatlanabb né
metek követelésére, és a hazai esemé
nyek alakulása következtében, a magyar 
hadtestet el nem vezényelték. 

A varsói felkelés leírása is a munka 
nagy értékei közé tartozik. A szerző az 
események bemutatása mellett homályt és 
félreértéseket oszlató érveléssel és erő
vel mutat rá a felkelés kirobbanásának 
körülményeire, a háttérben álló erők el
képzeléseire, és felveti a „londoni len
gyelek" felelősségének kérdését. 

A monográfia harmadik része a len
gyel—magyar partizán-együttműködéssel 
foglalkozik. Ez a rész kissé túlmérete
zettnek tűnik a többi fejezethez képest. 
A nyugat-ukrajnai és nyugat-belorussziai 
partizánakcióban részt vevő, viszonylag 
kis számú magyar partizán tevékenysé
ge nem látszik indokolni, hogy a szerző 
ilyen nagy terjedelemben foglalkozzék az 
eseményekkel. Hangsúlyozni szeretnénk, 
nem tartalmi, terjedelmi kérdésről 
van szó, amely megbillenti a könyv szer
kezetét. A könyvnek ez a különben igen 
érdekes és jól megírt fejezete némi to
vábbi kiegészítésekkel önálló tanulmány

ként iš megállna, de méginkább része 
lehetne egy, a szovjet partizánalakula
tokban harcoló magyarokról készülő mo
nográfiának. Ez a terjedelme miatt bí
rált fejezet szintén nem szűkölködik 
olyan események leírásában, melyek ez 
ideig nem, vagy csak részben voltak is
meretesek. Különös érdeklődésre tarthat 
számot a lengyel területen ledobott ma
gyar ejtőernyősök története. Godó Ágnes 
nagy körültekintéssel végzett kutatásaira 
alapozva új, eddig ismeretlen adatokkal 
gazdagította a Kilián útjáról meglévő 
eddigi ismereteinket. Végigköveti őt le
szállásának helyétől eltűnésének felté
telezett helyéig, meggyőző módon rajzol
va meg a közben lezajlott eseményeket. 
Hasonlóképpen sók új adattal szolgálnak 
a magyar „kovpakisták"-ról és a Kova-
lenko—Zalka felderítő csoport tevékeny
ségéről közölt, eddigi ismereteinket gaz
dagító részletek is. 

Nem lenne teljes ez a rövid ismertetés, 
ha nem szólnánk Godó Ágnes történet
írói módszeréről. Munkájában széles for
rásbázisra támaszkodik. A magvar és 
lengyel levéltári és könvvészeti anyagok
tól a visszaemlékezésekig terjedő ónási 
anyagmennviséget dolgoz fel. ami lehe
tővé teszi mondanivalóiánalk ça/das do
kumentálását. A felso"akoztpto-+t +éT,veiu-
sokaságából éoíti fel munkáját és vonia le 
következttetéseit. az érveket és ellenér
veket mérlegre téve. önmagával Is noV-
mizálva alakítja ki véleményét, amit bát
ran állít szembe a hamis, előítéleteken 
nyugvó nézetekkel. Mondanivalóiának 
meggyőző ebeiével ragadia meg azokat, 
akik végigolvassák ezt az izgalma«, a 
helyes történelmi tudat formálásában 
nagy jelentőséggel bíró könvvet. 

Domhráď» Lorano 
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CSENDES LÁSZLÓ 

ORSZÁGLEÍRÄS, FÖLDRAJZ, TÖRTENELEM 
(1782—1785) 

(A Hadtörténeti Múzeum kiadása, Budapest, 1975. 160 o., miniatűr kiadás, 
45X58 mm.) 

Az általában „Josephinische Aufnahme" 
néven emlegetett I. katonai felvétel nem
csak kartográfiai téren hagyott pótolha
tatlan értékű térképészeti anyagot a ké
sői nemzedékekre. A hozzá tartozó Or
szágleírással (Landesbeschreibung) a tér
színi viszonyok változatos körülményei
nek olyan kiegészítését adja, amely a 
maga gazdagságában és színezettségében 
a térképeken semmiképp sem lenne fel
tüntethető. 

Igaz, a leírás katonai szempontok fi
gyelembe vételével készült, ám a hadászat 
követelményei a XVIII. század végén 
sokkal inkább kötődtek a térszíni viszo
nyokhoz, mint napjainkban. A katonaság 
személyi- és állatállománya elszállásolá
sának, élelmezésének a terepen történő 
megoldása, továbbá a gyalogos és lovas 
menetoszlopok mozgási lehetőségeinek 
meghatározása céljából a folyókon való 
átkelési lehetőségek pontos 'megadására, 
az álló- és folyóvizek jogviszonyainak 
feltüntetésére stb. feltétlenül szükség 
volt. Éppen ez a sokrétűség teszi ezt a 
művet a mai természetkutatók, demo
gráfusok, hidrológusok, történészek, mér
nökök és geográfusok számára a közel 
200 évvel ezelőtti viszonyok ismeretének 
valóságos kincsesbányájává. 

Az eredeti országleírás német nyelvű, 
mint erre már mások is utaltak (az 
osztrák szakirodalomban részletesen Pal-
dus József ezredes); rövidített változata 
megjelent a Hadtörténelmi Közlemények 
1917. évi kötetében. Magyar nyelven 
Eperjessy Kálmán méltatta az Agrártör
téneti Szemle 1961. évi 3—4. számában. 
Eperjessy érdeme, hogy ez az igen nagy
becsű kéziratos mű fényképmásolatban 
már az 1920-as évek végén hazánkba 
került. Erdei Ferenc akadémikus megbí
zásából Eperjessy nyomásra kész álla
potba hozta a „Landesbeschreibung" ha
zánkra vonatkozó részének teljes szöve
gét és — mint az anyag legjobb ismerő
je — megírta a leírás használatához 
szükséges bevezető tanulmányt is. Az 
1782—1785. évi „Landesbeschreibung" ki
adása azonban Erdei Ferenc sajnálatosan 
korai halála miatt elmaradt. 

Csendes László alezredes, hadtörténész 
ebben a kis könyvében magyar részről 
elsőnek elemzi katonai és hadtörténészi 
szempontból ezt a hallatlanul nagybecsű 
anyagot. Bevezetésül szól az országleírás 
forrásértékéről, valamint annak történel
mi előzményeiről, majd a leírás szüksé
gességéről és elkészítésének körülmé
nyeiről. Egy kis fejezet a távolságok és 
az azok legyőzéséhez szükséges időtar
tam viszonyával foglalkozik. (A távolsá
gi adatokat a térképek lépésben, illetve 
órákban adják meg. Háromféle órát em
lítenék: a normális órát, ez 5000 lépés, 
Vagyis 3750 m. Nehezebb terepen a 4750 
lépést tartalmazó „kis órában" számol
nak, ez 3564 m. Az alföldi síkságon, s 
általában a könnyű terepen 6000 lépést 
számítottak „egy erős órának", ami 4500 
m. Ha meggondoljuk, hogy 200 évvel ez
előtt milyen terhet kellett egy gyalogos
nak a hátán cipelnie, ezek a normafo-
kozatok nagyon komoly teljesítményt je
lentenek!) 

A továbbiakban elemzőén foglalkozik a 
tanulmány az országleírásban található 
települések ismertetésének módjával, 
majd az álló- és folyóvizek, a tavak, mo
csarak; erdők és folyók részletes értékelé
sével és katonaföldrajzi jellemzőivel. 

A művet a településekről készített név
mutató és bőséges jegyzetanyag egészíti 
ki. 

A iszerzőnek ez a második miniköny
ve. 1969-ben jelent meg „A magyar ka
tonai térképező csoport" címen egy 72 
oldalt és 14 térképmellékletet tartalmazó 
kötete, közel hasonló nagyságban és for
mában, ugyancsak a Hadtörténelmi Inté
zet és Múzeum kiadásában. 

A történelmi, hadtörténelmi térképek 
immár. 10 szelvénytj kitevő hasonmás 
kiadványaival, valamint az intézet ki
adásában megjelent térképtörténeti le
írásokkal a Hadtörténelmi Térképtár je
lentős segítséget nyújt a térképtudomá
nyi ismeretek széles körű terjesztésében, 
amiért köszönetet kell mondanunk. 

Bendefy László 
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BÁNKUTI IMRE 

A KURUCOK ELSŐ DUNÁNTÚLI HADJÁRATA 
(1704. január—április) 

(Értekezések a történeti tudományok köréből. 78.) 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 137 o.) 

A Rákóczi-szabadságharc katonai tör
ténete az elmúlt évtizedekben kissé hát
térbe szorult. Ügy tűnt, Markó Árpád 
ragyogó szintézise már kimondta a 
végső szót e kérdésben, a kutatók fi
gyelme inkább a szabadságharc bel
politikai, társadalmi-gazdasági és ideoló
giai problémái felé fordult. 

Bánkuti Imre új módszerekkel igye
kezett tisztázni a kuruc hadsereg tör
ténete számos lezártnak hitt kérdését. 
Gazdaságtörténész lévén, elsősorban a 
csapatok felszerelésének, ellátásának és 
szervezésének problémái foglalkoztatták. 
Több évtizedes fáradságos munkával, 
főleg a vidéki levéltárak gazdag anya
gára támaszkodva, sikerült is jelentős 
lépéssel előre vinnie a kérdés kutatását. 
Eredményes munkásságát több értékes 
publikációja igazolja, közülük itt csu
pán — jelen munkája mellett — „A Rá
kóczi-szabadságharc hadserege" c. ok
mánygyűjteményét (1976) és még ki
adatlan disszertációját: „A kuruc füg
getlenségi háború gazdasági problémái 
1703—1711" emelhetjük ki. 

A kurucok első dunántúli hadjáratá
ról szóló kismonográfia Bánkuti prob
lémaérzékenységét és kutatói bátorságát 
dicséri. Jó érzékkel nyúlt a szabadság
harc katonai történetének ama szaka
szához, amelyben a kurucok a legköze
lebb álltak a győzelemhez. Már Markó 
Árpád hangsúlyozta: Rákóczi egyedüli 
reményét a francia—bajor seregekkel 
történő egyesülésre építette, s amikor 
ezt a francia hadak 1704. augusztus 
13-i höchstädti veresége irreálissá tette, 
joggal írta emlékirataiban: „Ez a re
mény volt egyetlen alapja annak, hogy 
belefogtam a háborúba, melynek ne
hézségeit nagyon is előre láttam." 

Rákóczi és Villars francia marsall ter
vei szerint a nyugatról támadó fran
cia—bajor hadak Bécs alatt egyesültek 
volna a fejedelem kurucaival. Magyar
országon Bécs felé a Dunántúlon veze
tett az út. E fontos tartománynak tehát 
mindenképpen a kurucok kezére kellett 
kerülnie. Bánkuti felveti a kérdést: 
megvoltak-e az alapjai annak, hogy a 
Dunántúlt, alig fél évvel a szabadság

harc kirobbantása után, felszabadítsák 
Rákóczi hadai. 

A szerző számos forrásra támaszkodva 
azt a helytálló következtetést szűri le, 
hogy ez a kuruc hadsereg szervezési, 
ellátási és egyéb hiányosságai, valamint 
a Dunántúl lakosságának magatartása 
folytán olyan feladatnak bizonyult, amely 
meghaladta az akkor szerveződő ma
gyar állam katonai és gazdasági erejét. 
A Dunántúl nemességét és polgárságát 
ugyanis, mint ezt Bánkuti kifejti, szoros 
gazdasági szálak fűzték Ausztriához, s 
így nehezebben fogadták el Rákóczi 
uralmát, mint az ország többi része. 
„Ez persze nem jelentette azt — fűzi 
hozzá —, hogy egy a Dunántúlra be
hatoló kuruc katonai akció esetén, külö
nösen ha az tartás és szilárd megszál
lást eredményez, a lakosság jelentős ré
sze . . . nem fog csatlakozni a felkelők
höz." 

Azt is helyesen látja a szerző, hogy a 
várható nehézségek ellenére „a kuru
coknak feltétlenül törekedniük kellett a 
Dunántúl tartós katonai megszállására". 
E tétel igazságát Bécs reagálása is bi
zonyítja. Az Ausztriai Ház, a francia— 
bajor csapatok előretörése, a kuruc fel
kelés és saját gazdasági nehézségei foly
tán, válságba került, szövetségesei már 
attól tartottak, hogy összeomlik a csa
pások súlya alatt. Ellenintézkedése 
azonban erőteljes és sikeres volt. A 
korszak talán legkiválóbb hadvezére, 
Savoyai Jenő, 1703 végén személyesen 
szervezte meg a védelmet, és sikerült 
— más frontok^ rovására — annyi erőt 
összevonnia, amely nemcsak megakadá
lyozta a további kuruc előnyomulást, 
hanem eredményes ellentámadással ki is 
tudta szorítani csapataikat a veszélyes 
dunántúli térségről. Itt a szerző talán 
megemlíthette volna, hogy a francia— 
bajor előnyomulás tetőpontját jelentő 
passaui sikert elsősorban az tette lehe
tővé, hogy onnan 10 000 katonát dobtak 
át az osztrákok a magyarországi had
színtérre — ezzel is jelezhette volna a 
Rákóczi-szabadságharc egyetemes jelen
tőségét. 

A továbbiakban a mű a Dunántúl fel
szabadítását és a berendezkedés problé-
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máit elemzi. Megállapítja, Károlyi Sán
dornak, a Dunántúl parancsnokának ne
héz problémákkal kellett szembe néznie. 
Védekeznie kellett az osztrákok és a 
szerb—horvát határőrök egyre erősödő 
ellenakcióival szemben, portyákat kel
lett vezetnie, vagy küldenie Ausztriába 
és a határőrvidékre, s mindenekelőtt 
hozzá kellett látnia az újonnan birtokba 
vett területek katonai és közigazgatási 
megszervezéséhez. 

Károlyi a sereget a nemességből, 
és a „vitézlő rend"-ből próbálta kiegészíte
ni. 25—30 ezredesi pátenst osztott ugyan 
szét, de ez nem jelentett ugyanennyi 
ezredet is. A dunántúli vitézlő rend egy
előre óvatosan szemlélte az eseményeket, 
csak kisebb számban állt a kuruc zászlók 
alá. Növelte a nehézségeket, hogy napi
renden voltak a súrlódások a tiszántúli 
és a dunántúli katonaság között, s ami 
még nagyobb baj volt, mindkét réteg 
csak a Thököly-féle portyázó harchoz 
értett, a reguláris harceljárás — bele
értve Károlyit is — nem tartozott erős
ségeik közé. Ez a későbbi harcok során 
szomorú kudarcokhoz vezetett. 

Nagy és hiábavaló erőfeszítések tör
téntek a sereg ellátásának megszervezé
sére is. Károlyi Kőszegen gazdasági hi
vatalt hozott létre, ez azonban a rossz 
termés, a szakszerűtlenség, a prédálás, 
és a dunántúli nemesség csekély áldo
zatkészsége miatt nem tudta teljesíteni 
feladatát. 

Nagyban rontotta a kurucok esélyeit 
az a körülmény is, hogy a tiszántúli 
csapatok, s maga Károlyi is, kíméletle
nül zsákmányolni kezdtek. Károlyi, az 
akkor még császárpárti Forgách Simon 
szerint, „igen hitvány dolgokkal töltötte 
idejét, rosszul bánt a dunántúli terüle
tekkel". 

Nem véletlen tehát, hogy az első erő

teljes osztrák ellentámadás azonnal szét
zilálta a dunántúli kuruc haderőket. 
Szeptember 18-án Nagymarton alatt Ká
rolyi hada szinte puskalövés nélkül szét
szóródott és a sereg híján maradt ve
zér néhány hét alatt ellenállás nélkül ki
ürítette a Dunántúlt. 

A kortársak — és a később történé
szek is — csaknem egyértelműen Ká
rolyi Sándort teszik felelőssé a történ
tekért. Ez a nézet már Rákóczi emlék
irataiban is megfogalmazódott. Bánkuti 
történetírói bátorságára vall, hogy nem 
elégszik meg a tekintélyekre támaszkodó 
sablonos értékítéletekkel, hameim tény
szerű, reális magyarázatot keres. Leszö
gezi, Károlyi ugyan követett el hibákat, 
de a felelősség elsősorban nem őt ter
heli. Nem tudott megbirkózni až előtte 
tornyosuló feladatokkal, támogatást pe
dig sehonnan nem kapott. Mind Rákóczi, 
mind Bercsényi megelégedtek az első 
sikerekkel, nem törekedtek — igaz, a 
rendelkezésre álló erőket tekintve nem 
is igen törekedhettek — azok elmélyí
tésére. Ez okozta végső soron, hogy a 
magára hagyott Károlyi-had vereséget 
szenvedett. 

„A hadjárat kudarca feltárta a fel
kelés szinte minden gyenge pontját és 
ellentmondását, politikai, szervezési és 
vezetési téren egyaránt." így foglalja 
össze a szerző az 1704-es dunántúli had
járat tanulságait, s ebben messzemenően 
egyet kell vele értenünk: a vereség okát 
nem vezethetjük vissza másodlagos, sze
mélyi tényezők hatására, ennek súlyo
sabb, objektív okai voltak. Ezeket Bán
kuti Imre szép tanulmánya mintegy 
csokorba gyűjtötte, s ezzel marxista ma
gyarázatát adta a kuruc hadsereg első 
és egyetlen győzelmi reménye elhamva-
dásának. 

Rázsó Gyula 
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NAGYVÁRADI SÁNDOR—VARSÁNYI ERNŐ 

KATONAI REPÜLŐGÉPEK 
Típuskönyv 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1976. 280 o.) 

E könyv megjelentetésével a Zrínyi 
Katonai Kiadó igen régi adósságot tör
lesztett, hiszen a világ katonai repülő
gépeinek közel hét évtizedes „világ
tárlatát" adta közre. Ilyen jellegű ma
gyar összefoglaló művel eleddig nem 
rendelkeztünk. 

A két szerző által írt könyv az elő
szón kívül kilenc részre tagolódik. 

Az első rész általánosságban és rö
viden a légierő fejlődését, szerepét, vala
mint önálló fegyvernemmé való válását 
tárgyalja. A második rész a könyvben 
szereplő repülőgépeket felhasználás sze
rinti csoportosításban, országonkénti fel
bontásban, ezen belül típusjelzés sze
rinti felsorolásban ismerteti. A harma
dik rész a rövidítésekről ad igen alapos 
tájékoztatást. A negyedik rész a felde
rítő repülőgépek kategóriájával foglal
kozik. Az egyoldalas általános bevezetés 
után országonkénti csoportosításban, a 
típusfejlődés sorrendjében, harminchét 
felderítő repülőgép alapos és részletes 
ismertetése következik. Ezután — szin
tén országonkénti bontásban — negyven
bárom gép főbb adatai vannak táb
lázatba szedve. Az ötödik rész, nem 
egész egyoldalas általános fegyvernemi, 
fegyverzeti ismertetés után, nyolcvan
nyolc vadászgép részletes ismertetésével 
foglalkozik, országonkénti bontásban. Ez
után százötvenegy típus főbb adatainak 
közlése következik. Hatodik rész a 
bombázó repülőgépeket ismerteti. Igen 
figyelemre méltó a 164. oldalon a szer
zők által összeállított táblázat, amely 
megdöbbentő adatokkal bizonyítja a má
sodik világháború legnagyobb légitáma
dásainak pusztításait. A továbbiakban 
ötvenegy gépről részletes, hetvenről pedig 
általános ismertetés következik, az előb
bi szakaszok felépítéséhez hasonlóan. A 
hetedik rész a több feladatú repülőgé
pekkel foglalkozik. A szerzők negyven
négy részletes típusismertetés után het
venhat repülőgép főbb adatait mutatják 
be táblázatba szedve. A nyolcadik rész
ben, „A hadirepülés holnapja" címszó 
alatt, a szerzők a jövő fejlődési irány
vonalát próbálják felvázolni. A felhasz
nált irodalmat a könyv kilencedik része 
sorolja fel. 

Az íróknak az anyag óriási mennyi

sége miatt válogatni kellett, nem ve
hették" fel a világ hadirepülőgép-arzenál
jában felhalmozódott összes géptípust 
a könyvbe. A válogatás minden kétséget 
kizárólag nagy felelősség is egyben; 
Nagyváradi Sándor és Varsányi Ernő 
ezt a feladatot szerintem jól végezték el: 
80 felderítő, 239 vadász, 121 bombázó 
és 120 több feladatú repülőgépet ismer
tetnek. Az összesen tárgyalt 560 repülő
géptípusból 220-at képpel, háromnézeti 
rajzokkal és rövid, de lényegretörő tí
pustörténettel is illusztráltak. 

A könyvben lapozgató rögtön tapasz
talhatja, hogy az anyag összegyűjtése, 
összeállítása, feldolgozása és ellenőrzése 
hatalmas munka volt: a külföldi szak
irodalomban az adatok sokszor nem 
egyezők. 

A könyv valamennyi adatán a recen
zens nem rághatja át magát. Csak 60— 
65%-ukat ellenőriztem, s arra a meg
győződésre jutottam, hogy azok igen 
megbízhatóak és pontosak. Az ellenőr
zéskor az 1—1,5% alatti eltéréseket nem 
vettem figyelembe: mindenki által is
mert tény, hogy az elkészült széria
gépek egyes példányai az ellenőrző mé
rések alkalmával két-három cm-es el
térést, egyes esetekben pedig 30—40 kg-
os súlyeltérést is mutathatnak a gyárak 
által megadott adatokkal szemben. Saj
nos, a típuskönyv — magas színvonala 
ellenére — nem hibátlan. Bosszantó, 
hogy egy sereg sajtóhiba került a szö
vegbe, amiről a szerzők ugyan nem 
tehetnek, de melyekre, legalábbis egy
két lényegbevágóbbra, szeretném a fi
gyelmüket felhívni: 

A 95. oldalon, a WESTLAND WHIRL
WIND gép ismertetésénél, a repülési jel
lemzőknél a 4572 m-en feltüntetett maxi
mális sebesség nem 850, hanem csak 
580 km/ó. A két első számjegy felcse
rélődött. 

A 119. oldalon a GRIGOROVICS 
Pl—1 gép két első betűje fel van cse
rélve. A típus helyes jelzése: IP—1, ez 
a szövegben is kijavításra szorul. Fel 
szeretném még* a figyelmet hívni arra, 
hogy a repülési jellemzőknél megadott 
435 km/ó csúcssiebessiéget a gép fegyver
zet nélkül érte el. Maximális sebessége 
teljes felszereléssel 380 km/ó volt. 
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A 122. oldalon a LAGG—1/3 negyedik 
sorában van nyomdahiba. A prototípus 
repülésének időpontja nem 1939. III. 3-a, 
hanem 1939. III. 30. A szedés alkalmá
val egy nulla kimaradt. 

A 135. oldal, CURTISS „HAWK 75— 
M/—N/—O". Az ismertetés tizenhetedik 
sorában az FMA építés nem 20 db volt, 
hanem 200 db, sajnos a nulla itt is le-

A 162. oldalon, a NORTH AMERICAN 
F—100D „SUPER SABRE" hajtóműve 
teljesítményadataiban. felcserélték a 
számokat. Ezért a 7685 kp helyett 7258 
kp teljesítmény a helyes. Kiegészítés
képpen itt szeretném megemlíteni, hogy 
az ilyen típusváltozatú gépek normál, 
illetve maximális hatótávolsága póttank
kal 1770, illetve 2415 km volt. 

A 218. oldalon a BRISPOL 142M he
lyesen BRISTOL 142 M. 

273. oldal: az ILJUSIN IL—2M—3 
maximális sebessége 470 km/ó helyett 430 
km/ó volt, itt a hármas szám helyett he
tes számot szedtek. 

Egy elírást is találtam az átnézett 
típusokban, mégpedig 102. oldalon, a 
Heinkel He—100D fegyverzetének ismer
tetésénél. A „Repülés, űrrepülés" című 
folyóirat 1972 májusi száma 7, oldalának 
harmadik hasábján, a tizenkettedik be
kezdésben „Fegyverzet" címszó alatt 
megadott „2 X 7,9 mm MG—17 szinkro
nizált géppuska" a helyes, nem az itt 
közölt MG—15. Az elírás nyilvánvaló, 
hisz a folyóirat előbb említett számában 
éppen Varsányi Ernő ismertette ugyan
ezt a géptípust. 

Az átnézés alkalmával több tárgyi hi
bát is találtam, így például a 34. olda
lon, a WEISS MANFRED WM—21 „Só
lyom" ismertetésének 18. sorában, mely 
így hangzik: „ . . . a WM—21B változatot 
pedig ennek 1030/1000 LE-s WMK. 14B 
feljavított változatával szerelték." Ez a 
közlés hibás, mert az összes korabeli 
gyári jelentések arról tanúskodnak, hogy 
a negyedik „Sólyom" széria gépeibe 
WM—14A típusjelzésű motor került, nem 
pedig a WM—14B. Itt szeretném meg
ragadni az alkalmat, hogy az 1967 óta 
történt kutatások alapján kiegészítésként 
közöljem: többek között fény derült ar

ia, hogy 1941 elején öt felderítő repülő
század, a III. kf. (Szombathely), az V. 
kf. >(Szeged), a VII. kf. (Miskolc), a 
VIII. kf. (Ungvár), és a X. kf. (Ungvár) 
voltak felszerelve „Sólyom" típusú gé
pekkel. 

A 108. oldalon, a FIAT—CR—20 tí
pus leírásának 10. sorában az „1932-től" 
évszám téves, mert az első két CR—20 
típusú gépet 1929 decemberében szállí
tották Szombathelyre. 

A 156. oldalon a FOCKE WULF/TANK 
TA—154A—1 motorja helyesen Junkers 
Jumó 213E, mert Jumó 211R típusjelzésű 
motor nem létezett. 

A 158. oldalon a TUPOLJEV—SZUHOJ 
I—14 bis (ANT 31) maximális sebes
sége helyesen a 449 km/ó helyett 384 
km/o. 

A 270. oldalon pedig a WEISS MAN
FRED WM—16B „Budapest" adatai hibá
sak. A motor pontos típusjelzése WM/ 
Gnome-Rhone K—14 Krsd. Hosszúsága a 
hiteles gyári adatok alapján 9,13 m és 
nem 9,75 m. 

Egy-két kiegészítést is szeretnék kö
zölni. A 76. oldalon a DASSAULT 
MD—450 „Ouragan" gép repülési jellem
zőinél érdemesnek tartom a gép 14 700 
m-es csúcsmagasságát is megemlíteni a 
póttartályokkal felszerelt gépek 1200 
km-es maximális hatótávolságával együtt. 
A 271. oldalon az ismertetett JUNKERS 
J—4 (J.l) gép szárnyfelülete 48,5 m2. 

És végül, de nem utolsó sorban, a 
könyv fényképanyagának minősége saj
nálatos módon nem minden esetben ki
elégítő, jóllehet ezt a közölt háromné-
zeti rajzok némiképp ellensúlyozzák. 

Bármilyen apró nyomdahibát, elírást, 
hiányt könnyű kijavítani, illetve pótolni 
egy ugyanilyen magas színvonalú újabb, 
bővített kiadásban. Ismerve e téma nép
szerűségét, az új kiadás minden bi
zonnyal várható, hiszen ez a könyv n,em 
csupán a repülőtechnika iránt érdeklődő 
tömegek tájékoztatására szolgál, hanem a 
repüléssel közvetlenül, vagy közvetve 
kapcsolatban levő különböző szakembe
rek számára is támogatást nyújt. 

Kováts Lajos 
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DAS NEUE ÖSTERREICH 
Geschichte der zweiten Republik 

(Verlag Štyria, Graz—Wien—Köln, 1975. 415 o.) 

1972 tavaszán „Österreich — Die zwei
te Republik" címmel kétkötetes össze
foglaló jelent meg a Verlag Štyria ki
adásában, amely az Osztrák Köztársaság 
második világháború utáni történetével 
ismertette meg az olvasót. A mű át
fogta a gazdasági, társadalmi, politikai 
és ideológiai történések bonyolult komp
lexumát s voltaképpen arra volt kísérlet, 
hogy az osztrák állami lét történeti iga
zolását adja és megrajzolja Ausztria né
pének sajátos helyét Európa népei nagy 
családjában. 

Az összefoglaló mű az európai és 
belső (hazai) kritika általános érdeklő
désével találkozott, szerkesztői és maga 
a kiadó azonban úgy találták, hogy az 
osztrák társadalom minden rétegéhez 
nem jutott el, túlságosan is tudományos 
és volumenébein igen tekintélyes volta 
miatt. Éppen ezért a rákövetkező évek
ben megindult egy egykötetes mű elő
készítése, amely eleve a tudományos 
népszerűsítés igényeit kívánta kielégí
teni, illetve az olvasók legszélesebb kö
rének érdeklődését felkelteni. A közben 
megjelent és előttünk fekvő Az új 
Ausztria. A Második Köztársaság törté
nete című kötetben a témák és a szer
zők számát csökkentették, a feldolgozás 
módját egyszerűsítették. A változások 
révén a német nyelvterület olvasóinak 
kezébe jól forgatható, könnyen érthető, 
olvasmányos könyv került. 

A mű jelentőségeben túlmutat az 
osztrák állam, illetve a német nyelv
terület határain és a magyar olvasók 
számára sem érdektelen, hiszen a Ma
gyar Népköztársasággal határos Osztrák 
Köztársaság elmúlt 30 esztendejének tör
ténete tárul fel lapjain, a szomszéd
állam mai mindennapi életét ismerhet
jük meg belőle. 

Az osztrák Második Köztársaság létre
jöttét a mű szerzői 1955-től, az osztrák 
államszerződés aláírásától számítják. Ez 
a szerződés nemzetközi jogilag szankcio
nálta az önálló, független és semleges 
osztrák állam létét. Persze az állami lét 
kritériumai a második világháború be
fejezése utáni 10 esztendőben is adva 
voltak, hiszen a Hitler-ellenes antifasisz
ta koalíciónak még a háború alatt ho
zott nem egy közös állásfoglalása a szö
vetségesek egyik célkitűzésének tekin
tette a hitleri Anschluss felszámolását és 
a független osztrák állam visszaállítá

sát. A felszabadulást követő években a 
megszálló nagyhatalmak egymással gyak
ran ellentétes politikája is végeredmény
ben ebbe az irányba hatott, különösen 
a Szovjetunióé, mely a fent említett cél
kitűzésekhez a legkövetkezetesebben ra
gaszkodott. 

Az osztrák állami élet rekonstruálásá
nak folyamata, amely Ausztria népének 
legteljesebb igenlésével találkozott, szá
mos sajáfos vonást mutatott fel, amelyek 
közül az egyik legjelentősebbről külön is 
szót kell ejtenünk. A szövetséges fel
szabadító csapatok bevonulásának, a náci 
uralom összeomlásának időszakában a 
mai osztrák állam területén nem volt 
forradalmi helyzet. így a felszabadulást 
követően Ausztriában polgári demokra
tikus állami és társadalmi rend stabili
zálódott, amely azonban tagadta a hit
leri fasizmus uralmi rendszerét, s egy
ben el is ütött az Anschluss előtti aust-
rofasiszta hatalmi berendezkedéstől. A 
stabilizáció az 1918-as Első Köztársaság 
intézményeit élesztette fel és az állami, 
társadalmi vezetésben az egykori keresz
tényszocialistáknak és szociáldemokra
táknak biztosított vezető szerepet. Mind
ezeket figyelembe véve az osztrák fej
lődés — a norvég mellett — eklatáns 
cáfolata a „forradalom exportja" anti
marxista, szovjetellenes rágalmának. A 
Szovjetunió, amely Ausztria tekintélyes 
részét felszabadította, nem avatkozott 
bele a felszabadított ország belügyeibe. 
Ismeretes, legjobban éppen az osztrák 
publicisztikából, hogy a Szovjetunió tette 
lehetővé már 1945. április 12-én, Bécs 
felszabadulása után, az első osztrák köz
társaság miniszterelnökének, a szociál
demokrata Karl Rennernek a kormány
alakítást. Az más kérdés, hogy Habsburg 
Ottó levélben tiltakozott F. D. Roosevelt
nél a szociáldemokrata Renner-kormány 
ellen, melyet „szovjetbérenc"-nek bélye
gezett. Renner, aki a háború alatt Glog-
nitzban élt teljes visszavonultságban, már 
április elején jelentkezett a felszabadító 
szovjet csapatoknál és kész volt vállalni 
a kormányalakítást. 

A Renner-kormány igen nehéz hely
zetben vette kezébe a stabilizáció, az 
újjáépítés munkáját. ,A háború pusztítá
sai Ausztriát is elérték, a nácizmus egy 
hadszíntérré" vált, éhező, nyomorgó „Ost-
mark"-ot hagyott maga után. A Renner-
kormány igyekezett maga köré tömöri-
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teni az antifasiszta elemeket, minden 
osztrák hazafit, akik közül számosan 
fegyveresen harcoltak a náci uralom 
ellen, vagy sínylődtek évekig a koncent
rációs táborokban. Ezek jelentős része 
kommunista volt, akik a felszabadulá
sért folytatott nehéz, sokszor reményte
len küzdelem súlyát megosztották szo
ciáldemokratákkal, keresztényszocialis
tákkal, haladó demokratikus polgári ele
mekkel. 

Egyébként az antifasiszta ellenállási 
harc kérdéseit a kötet bevezető tanul
mánya elmélyült alapossággal elemzi. 
Szerzője, Erika Weinzierl, nem csupán a 
háború alatti harcokat idézi fel, hanem 
a hitleri megszállást követő évek esemé
nyeit is vizsgálat alá veszi. Az osztrák 
ellenállási mozgalom ugyanis egyidős az 
Anschluss-szal, helyesebben a fasizmus el
leni harc akkor kezdődött, amikor a né
met hadsereg átlépte Ausztria határait. 
Az akkori helyzetből adódóan a harc 
jellegét a korlátlan fasiszta erőfölény ha
tározta meg, amely a háború győzelmes 
éveiben gyakorlatilag ki is kapcsolta az 
ellenállási mozgalmat. A sorozatos né
met katonai vereségek nyomán azonban 
az osztrák ellenállási mozgalom is kez
dett magára találni, sőt, a háború utolsó 
évében Ausztria térületén kisebb parti
zánakciókra is sor került, nem beszélve 
arról, hogy osztrák antifasiszták nagy 
számban vettek részt a jugoszláv nép
felszabadító háborúban. Mint a tanul
mányból kitűnik, az ellenállási moz
galom társadalmi bázisa igen széles volt: 
a résztvevők osztályok, rétegek, pártok, 
világi és egyházi szervezetek soraiból 
toborzódtak. Az összeomlás szélére jutott 
náci megszálló hatalom véres megtorlá
sai nemcsak megtizedelték ezeket az erő
ket, edzették, acélozták is. Mindazonáltal 
nem kétséges, hogy az osztrák ellenállási 
mozgalom egymagában képtelen volt 
felszabadítani Ausztriát. Ezt a feladatot 
a szovjet hadsereg és a vele szövetséges 
nyugati hatalmak csapatai végezték el. 

A felszabadulás utáni nehéz esztendők 
megannyi problémájának megoldásában 
az antifasiszta harcok életben maradott 
résztvevői tevőlegesen részt vállaltak; a 
konszolidálódási törekvések első meg
nyilvánulása a demokratikus pártok meg
alakulása, illetve újjászervezése volt. 
1945 nyarán jötteik létre az osztrák 
állami-társadalmi életre ma is jellemző 
pártok, így az egykori keresztényszocia
listákból az ÖVP (Osztrák Néppárt), a szo
ciáldemokratákból és forradalmi szocia
listákból az SPÖ (Szocialista Párt) és 
erősödött meg az Osztrák Kommunista 
Párt, illetve jegecesedett ki később az 50-

es években az FPÖ (Szabad Demokrata 
Párt). A pártok kialakulásának történe
tét Kari Skalnik tanulmánya mutatja be 
és hű képet ad arról, hogy a stabilizá
lódó nagytőke és nagybirtok, valamint .a 
közép- és alsó rétegek belső politikai 
harcában hogyan szilárdult meg az 
ausztro-liberalizmus, amely a burzsoá 
parlamenti váltógazdaság klasszikus sza
bályai szerint, reformok és félreformok 
útján, de korántsem lebecsülhető lelemé
nyességgel kormányozza Ausztria hajó
ját. 

A belső és külső stabilizálódás kétség
kívül legjelentősebb mozgató ereje az 
osztrák államszerződés megkötése volt, 
1955-ben. Rendelkezései az állam belső 
életére is kihatottak; segítettek olyan 
tehertételek felszámolásában, amelyek a 
konszolidáció kerékkötői voltak. (Szepa
ratizmus, egykori nácik beilleszkedése, 
nemzetiségi kérdés.) A belső politikai élet 
fejlődésének képét Rudolf Neck tanul
mánya adja, míg az osztrák külpolitika 
alakulásának Stephan Varosta szán. ter
jedelmes értekezést. 

Az osztrák köztársaság beilleszkedése 
a második világháború utáni Európába 
aránylag rövid idő alatt bekövetkezett. 
Mind a belpolitikában, mind a kül
politikában az államszerződés jelentett 
határkövet. Az államszerződés létrejöt
téig Ausztria, a négy szövetséges ha
talom megszállása alatt állván, önálló 
külpolitikát nem folytathatott. Ezekben 
az években külpolitikája gyakorlatilag a 
négy nagyhatalomhoz való viszonyra kor
látozódott. Ez a viszony, elsősorban a 
Szovjetunióhoz való kapcsolat — szerző 
által is bevallottan —, korántsem volt 
problémamentes: Ausztria a hidegháború 
éveiben egyre inkább az angolszász ha
talmak, illetve az újjáéledő nyugatnémet 
nagytőke gazdasági-politikai nyomása 
alá került, ez pedig a Szovjetunióhoz 
fűződő kapcsolatok romlásához vezetett. 
Ezzel párhuzamosan feszültség keletke
zett az Ausztriával szomszédos népi de
mokratikus államokhoz való viszonyban 
is. 

Az 1955-ös államszerződés külpolitikai
lag nagyon sok kérdést rendezett: Auszt
ria semleges állam lett, amit az osztrák 
parlamentnek a „tartós semlegességről" 
hozott törvénye csak alátámasztott. A 
„tartós semlegesség" azonban már a kö
vetkező évben súlyos próba elé került: 

l a magyarországi ellenforradalmi lázadás 
leverése után nyugatra távozó ellenfor
radalmárok és megtévesztett elemek 
Ausztria földjén találtak átmeneti vagy 
tartós menedéket; ez a két állam vi
szonyát igen kedvezőtlenül befolyásolta. 
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A feszültség feloldására tett kísérletek 
1962-ben vezettek sikerre, azóta a két 
állam viszonya rendezett és napjaink
ban is számos törekvés nyilvánul meg a 
jószomszédi kapcsolatok elmélyítésére. 

Ausztriának egyéb keleti szomszédai
val való kapcsolatát általában ugyan
azon a vonások jellemezték, mint a 
Magyar Népköztársasághoz fűződő viszo
nyát. Az 1968-as csehszlovákiai esemé
nyek hasonló megpróbáltatást jelentettek, 
Jugoszláviával való viszonyát pedig idő
ről időre az Ausztriában élő szlovén 
kisebbség mozgalmai árnyékolják be. Az 
elmúlt 30 esztendő többször kiélezte a 
dél-tiroli problémát is, amellyel kapcso
latban az ENSZ fellépésére volt szük
ség. Az Olaszországgal kötött újabb 
egyezmények egyelőre nyugvópontra jut
tatták a dél-tiroli osztrák lakosság hely
zetét. A Német Szövetségi Köztársaság
gal való viszonyt az Ausztriában levő 
német vagyonok, tulajdonok sorsa élezte, 
mígnem Ausztria tetemes megváltási árat 
fizetett értük. Az ezt követő német 
tőkebeáramlás a kérdést azzal „oldotta 
meg", hogy ma Ausztria területén ismét 
rengeteg német tulajdon halmozódott fel. 
Ez a felhalmozás sokszor groteszk jelen
séghez vezet, úgyannyira, hogy pl. a par
lament törvényben volt kénytelen ki
mondani egyes osztrák tulajdonok el
idegenítésének tilalmát. A Német Szövet
ségi Köztársaság napjainkban Ausztria 
legnagyobb kereskedelmi partnere, amely 
megszabja gazdasági fejlődése irányát 
és lehetőségeit. A nyugatnémet politikai 
befolyás növekvő intenzitású, amit az is 
nagymértékben elősegít, hogy az osztrák 
politikai élet vezető pártjai csaknem 
ugyanolyan összetételűek, mint a hasonló 
nyugatnémet politikai pártok. Érdemes 
itt utalni az Osztrák Szocialista Párt és 
a Nyugatnémet Szociáldemokrata Párt 
szoros kapcsolatára, amelyet Kreisky és 
Brandt közös emigrációs múltja és po
litikai gyakorlata méginkább alátámaszt. 

Ausztria életében nem kis jelentőségű 
a Vatikánhoz fűződő viszony, amely év
százados hagyományokra nyúlik vissza. 
A két fél közötti harmonikusnak mond
ható kapcsolat alapja az 1933-ban meg
kötött konkordátum, amelyet a felsza
badulás után több ízben megújítottak. 
Kétségtelen tény, hogy a megújítások a 
katolikus egyház jogainak bizonyos visz-
szaszorításával jártak, de ez elől a 
Vatikán sem térhetett ki, hiszen az ok

tatásban, nevelésben játszott régebbi 
(szinte kizárólagos) privilégiuma a mo
dern burzsoá állam oktatási-nevelési 
rendszerének inkább kerékkötője, mint
sem segítője volt. 

A különböző, szomszéd és nem szom
széd államokhoz való kapcsolat sajátsá
gosan veti fel Ausztria hadügyének kér
dését. Habár az osztrák államszerződés 
s azt követően az e kérdésben megfo
galmazott osztrák törvények, valamint a 
semlegességi politika a Bundeswehr 
nagyságát és feladatait meglehetős pon
tossággal körvonalazták, a hadseregfej
lesztés kérdése napjainkban is a politikai 
csatározások nyílt területe. A szenvedé
lyek gyakori felkorbácsolásának hathatós 
eszköze az osztrák állam katonaföldrajzi 
helyzete: két világméretű koalíció, a 
Varsói Szerződés és a NATO szorításá
ban — úgymond — Ausztriát csak nem
zetközi szerződések védik, valójában 
azonban semmi sem, mert az osztrák 
államnak meg annyi hadereje sincs, 
hogy a határain betörő ellenséget né
hány napra feltartóztassa. Ezek a véle
mények az objektív megítéléstől igen 
messze állnak, s inkább arra szolgálnak, 
hogy — politikai célzatból, elsősorban a 
Varsói Szerződés tagállamai ellen — han
gulatot keltsenek. Egyébként a hadügy 
kérdésével foglalkozó Allmayer^-Beck-
tanulmány sokkal reálisabban látja 
Ausztria katonapolitikai helyzetét, ha 
olykor maga is átveszi az említett vé
lemények szerzőinek néhány hangzatos 
jelszavát. 

Az Allmayer—Beck-tanulmány a mű 
történeti-politikai részének lezárója; az 
ezt követő fejezetek az elért vívmányok 
bemutatásával teszik teljessé nyugati 
szomszédunkkal kapcsolatos ismeretein
ket. Értékes és érdekes fejezetek ezek, 
bepillantást adnak az osztrák szociál
politika és egészségügy, az iskola-, és 
nevelésügy, a tudomány és tudomány
politika, a tömegkommunikációs eszkö
zök, az irodalom, a képzőművészet, zene 
mindennapi életébe, elért eredményeibe 
és problémáiba. 

A szerzői kollektíva színvonalas mun
kát bocsátott az olvasóközönség rendel
kezésére. A nagy gonddal összeállított 
művet függelék és időrendi táblázat egé
szíti ki. Mindkettő igen hasznos, nemcsak 
a kutató történész, hanem az átlagolvasó 
számára is. 

Farkas Márton 
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KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

Voenno-isztoricseszkij Zsurnal (Szov
jetunió) 1976. 7—12. sz. 

Az ismertetett számokban közölt ta
nulmányok, visszaemlékezések túlnyomó 
többsége a Nagy Honvédő Háború té
maköréhez kapcsolódik. 

A légifölény kiharcolásának kérdésiéi
vel foglalkozik Palasevszkíj, J. „A légi
erők tevékenysége az ellenséges repülő
terek ellen" c. cikke. (1976. 9. sz., 20—28. 
o.) A háború előtti szovjet hadelmélet 
a légi uralomért vívott harcot a győze
lem kivívásának legfontosabb feltételei 
közé sorolta. A légiuralom kivívásában 
az összes fegyvernemeknek részt kellett 
venni, de a főszerep a légierőknek ju
tott. 

Az ellenség csapásmérő csoportjait két 
módszerrel kellett megsemmisíteni: a re
pülőtereken és a levegőben. Ezt légi 
hadműveletek és napi harctevékenység 
folyamán kellett elérni. 

Sajnos, a háború kezdetekor a szov
jet légierők az átszervezés és a gépek 
lecserélésének időszakában voltak, ezen
kívül nagyon erős és tapasztalt ellen
séggel kellett harcba szállni. 1941. jú
nius 22-én a német légierő egyidejűleg 
támadott 66 szovjet repülőteret, amelye
ken megsemmisített 800 gépet, július 
10-ig megsemmisítette a határ menti 
körzetek állományában levő gépek több 
mint 50%-át. Az ellenség légiuralamra 
tett szert az összes hadászati főirányban, 
ami károsan befolyásolta a harcok me
netét. 

A háború első napjainak tapasztalatai 
azt mutatták, hogy tekintet nélkül az 
ellenség nagy veszteségeire, nehéz lesz 
megszerezni a légifölényt erőinek a föl
dön való aktív megsemmisítése nélkül. 
Ezért megkezdték az ilyen irányú tevé
kenység megszervezését. A Balti-tenger
től a Fekete-tengerig terjedő övezetben 
koncentrált támadást intéztek 42 repü
lőtér ellen. Július 10-ig mintegy ezer 
felszállásban támadták a német repülő
tereket a frontok légierői és megsemmi
sítettek 348 repülőgépet. 

Amikor a német csapatok mélyen be
nyomultak az ország belsejébe, az el
lenség számára lehetővé vált Moszkva 
támadása. A szovjet parancsnokság meg
szervezte azoknak a repülőtereknek a 
tárna dósát, ahol ' a bázisok voltak. A 
napi harcok mellett két légi hadműve
letet hajtottak végre október 11—18. és 
november 5—8. között. Az elsőt 5 front 

légierői a távolsági bombázókkal együtt 
30 repülőtér ellen, a másodikat három 
front erői, a moszkvai légvédelemmel 
és a távolsági bombázókkal 29 repülő
tér ellen. Több mint 600 gépet semmi
sítettek meg. 

Annak a harcnak az eredményeként, 
amely a moszkvai irányban folyt a légi
uralomért, a szovjet repülők négy hónap 
alatt a levegőben és a földön 1600 el
lenséges gépet semmisítettek meg. Ez 
jelentős győzelem volt: Moszkva alatt 
sikerült kivívni az operatív légiuralmat. 

1941-ben és 1942 első felében sikerült 
gyengíteni az ellenség erejét, a néme
tek kénytelenek voltak lemondani arról, 
hogy a bázisokat a front közelébe tele
pítsék/ de általánosságban nem sikerült 
komoly eredményeket elérni az ellenség 
gépeinek a földön való megsemmisítése 
terén. Hiányzott még a tapasztalat a 
támadások megszervezéséhez, kevés esz
köz állt rendelkezésre, kis csoportokkal 
történtek a támadások, erős volt az el
hárítás. 

1942 második felében a frontok légi
erői megháromszorozódtak. Légihadse
regeket hoztak létre és megszervezték a 
Legfelsőbb Főparancsnokság repülő had
testeit és hadosztályait. A légierőket 
kezdték összevontan alkalmazni. A sztá
lingrádi védelmi harcok idején megsem
misült vagy megsérült az ellenség 2639 
repülőgépe. 

A háború első szakaszában,' annak el
lenére, hogy a repülőterek elleni táma
dások korlátozottak voltak, a szovjet lé
gierők nagy sikereket értek el: légiharc
ban és a földön 15 700 repülőgépet sem
misítettek meg és Moszkva alatt kivív
ták a hadműveleti légdfölényt. 

A háború második szakaszában a re
pülőterek elleni támadások aránya nő. 
Sztálingrád alatt a védelem idején a 
gépek 23,8%-át semmisítették meg a 
földön, az ellentámadásnál 55,9%-ot. Az 
ellentámadásnál elpusztult vagy meg
sérült 3000 repülőgép, és ennek követ
keztében itt is sikerült kivívni a had
műveleti légifölényt. 

A légifölényért vívott harcban 1943 
volt a döntő év. Tavasszal a Kubóny-
ban folytak súlyos harcok, amelyekben 
800 német gép semmisült meg. Ezzel 
egyidőben csapásokat mértek a repülő
terekre is, ahol 260 gépet semmisítettek 
meg. A nyugati területekről való átcso
portosítással azonban ezeket a vesztesé
geket a németek pótolni tudták. 

A helyzet változásában a kurszki csa-
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ta időszaka volt nagy jelentőségű. A né
metek itt összpontosították a szovjet— 
német fronton működő légierejük 
70%-át, több mint 2000 repülőgépet. 
Megsemmisítésükre a szovjet hadvezetés 
két nagyméretű légi hadműveletet szer
vezett május és június folyamán, amely
nek eredményeként 750 gépet semmisí
tettek meg. A szovjet légierő újra ki
vívta a légifölényt. A különböző aláren
deltségben működő szovjet gépek száma 
elérte az ötezret. A német gépek alap
vető tömege azonban még itt is légi
harcban semmisült meg. 1943-ban a 
megsemmisített német gépek száma az 
összes frontokon és hadműveletekben 
meghaladta a 20 ezret. Ezt a német ipar 
már nem tudta pótolni, és nem tudták 
pótolni a személyi állományt sem. 

A háború harmadik szakaszában, a 
teljes szovjet hadászati légifölény körül
ményei között, a németek még igyekez
tek magukhoz ragadni a kezdeménye
zést. Ezért a légi fölény . megtartása 
ugyanolyan kemény harcokat követelt, 
mint megszerzése. A harc alapvető for
mája továbbra is ,a légiharc maradt, 
mert a németek igen sok repülőtérrel 
rendelkeztek, és így nehéz volt átütő 
sikert elérni. Ez az egyik oka annak, 
hogy a harmadik szakaszban a szovjet 
légierő csak egy önálló légi hadművele
tet hajtott végre a repülőterek ellen: 
1944 júliusában, a belorussziai hadműve
let előtt. 

A háború alatt a repülőterek elleni 
támadás céljából 58 ezer felszállást haj
tottak végre és elpusztítottak 13 300 re
pülőgépet. Ez az összes elpusztított gé
pek 23%-a. A módszer tehát eredmé
nyesnek bizonyult. Átlagban 5 felszállás 
jut egy elpusztított gépre, a légiharc 
esetében pedig 30 felszállás, tehát 5—6-
szor több. Emellett figyelembe kell ven
ni, hogy a repülőtereken nemcsak a gé
pek mentek tönkre, hanem a berende
zések is. 

A légifölény kiharcolásának alapvető 
módszere mégis a légiharc volt, hiszen 
ezekben pusztult el az ellenséges gépek 
77<%ra. 

A második világháború témaköréből 
még megemlítjük Csugunov, A. „A csa
patok hadtápterületének védelme a kö
zép- és dél-európai országok felszabadí
tásáért vívott harcok idején" c. írását 
(1976. 11. sz., 89—94. o.), helyesebben an
nak azt a részét, amely a magyaror
szági ténykedéssel foglalkozik. A beve
zető részben a szerző rámutat, hogy mi
lyen veszélyt jelentettek az erdőkben, 
hegyek között visszamaradt ellenséges 
csapatok, átdobott diverzáns csoportok, 

a Szovjetunió területéről elmenekült 
árulók bandái. A hátország ellenőrzésé
nek megszervezése és biztosítása a bel
ügyi népbiztosság csapataira hárult. 

Magyarország területén is sor került 
fegyveres harcokra diverziós-felderítő 
csoportokkal, a reguláris .alakulatok 
visszamaradt csoportjaival. 1944. októ
berében—decemberében a 2. Ukrán Front 
hátában 3 nagy diverzáns bandát kellett 
felszámolni, amelyeknek az alapját nyi
lasok és SS tisztek alkották. 

1944. december 21-én a 10. határőr 
ezred a lakosság segítségével felfedezett 
és szétzúzott egy nagy diverzáns-terro-
rista bázist, ahol 204 puskát, 10 gép
pisztolyt, 6 golyószórót, 23 ezer töltényt, 
80 páncélelhárító gránátot, 120 kg rob
banóanyagot és 446 ezer rubelt talált. 

A 128. határőr ezred katonái 1944. de
cember 23-án és 24-én hat ellenséges fel
derítőt tartóztattak fel Budapesttől 20 
km-re északkeletre, akiket azzal a fel
adattal dobtak át, hogy hidakat rob
bantsanak, raktárakat, üzemanyagtároló
kat gyújtsanak fel a Budapesthez veze
tő utakon. December 22-én a 91. határőr 
ezred járőrei a Balaton mellett fogták 
el a „Süd-Ost" SS alakulat felderítőit, 
Január elején 2 csoportot tettek ártal
matlanná Miskolc környékén. 

Ezrekre megy azoknak a száma is, 
akik a balatoni támadó hadművelet 
visszaverése után maradtak vissza szét
szóródva, akik a bekerített Budapestről 
próbáltak kisebb csoportokban átszivá
rogni, vagy a romok, közt igyekeztek 
elrejtőzni. 

Az ismertetett számokban több tanul
mány foglalkozik a háború utáni katonai 
fejlődés kérdéseivel. Az egyik Csered-
nyicsenko, M. \,A hadászati támadó had
művelet elméletének fejlődése 1945 és 
1955 között" c. írása. (1976. 8. sz, 38— 
45. o.) A szerző bevezetésként ismerteti 
a háború után kialakult világpolitikai 
helyzetet, a hidegháborút, az atomzsa-
rolást, .ami arra kényszerítette a Szov
jetuniót, hogy biztonsága érdekében fej
lessze saját fegyveres erőit. Ez az idő
szak átmeneti, még a magfegyver előtti 
időszak, de sok olyan elméleti általáno
sítást hozott, amelyek ma is fontosak. 
Az egyik ilyen a hadászati támadó had
művelet elmélete. A szovjet technika 
ebben az időben rohamosan fejlődött. 
1949-ben létrehozták az atombombát, 
1953-ban a hidrogénbombát. Nagyot lé
pett előre -a légierő, különösen a lök
hajtás bevezetésével. Ebben az időben 
rendszeresítették a kiváló hairci adottsá
goklkai rendelkező IL—28-as lökhajtásos 
könnyűbombázót, a MIG—9, MIG—15, 
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MIG—17, JAK—17, JAK—23 lökhajtá-
sos vadászgépeket, a TU—4-es turbólég
csavaros nehézbombázót és a TU—16-os 
lökhájtásos bombázót. Létrehozták a 
P—1, P—2 és más rakétafegyverek első 
példányait. Növekszik a harckocsik pán
célzata, manőverező képessége és tűz
ereje a T—44, T—54-es közepes, valamint 
a JSZ—2, JSZ—3, T—10-es nehéz harc
kocsik esetében. Tovább fejlődnek a ra
kéta-aknavetők, a tüzérség. Megtörténik 
a hadsereg teljes gépesítése. 

A védelmi képesség megerősítésében 
jelentős szerepet játszott a hadtudo
mány is. A hadászati támadó hadműve
let akkor kidolgozott elmélete megfelelt 
a kor követelményeinek. 

Hadászati támadó hadművelet alatt 
akkor néhány front, a légierő és más 
fegyvernemek különböző csoportosításai
nak egységes terv és egységes vezetés 
alatt végrehajtott tevékenységét értet
ték, amely vagy a hadászati irányra, 
vagy a katonai ténykedés egész terüle
tére terjedt ki. A célja lehetett: az el
lenség hadműveleti-hadászati csoportjá
nak megsemmisítése az adott irányban 
vagy területen, fontos körzetek és ob
jektumok elfoglalása, a katonai-politikai 
helyzet megváltoztatása. 

Az első világiháború idején a tényke
dés legmagasabb formája a frontméretű 
támadó hadművelet volt. A frontok vi
szonylag önállóan, a szomszédos fron
tokkal való közvetlen együttműködés 
nélkül tevékenykedtek. így a méretek 
csak operatív jelleget érhettek el. 

A polgárháborúban már előfordult 
hogy két front szorosabb együttműkö
désben hajtott végre hadászati felada
tot, Ez volt a hadászati támadó hadmű
velet csírája, amely aztán a második 
világháborúban alapvető formává vált. 
E forma megjelenéseinek feltétele a há
ború anyagi bázisának megváltozása 
volt, ami lehetővé tette nagy mamőve-
rezőképességgel. nagy ütőerővel és nagy 
ténykedési hatósugárral rendelkező cso
portosulások létrehozását. 

Amikor hatalmas ellenségek ütköztek 
össze, amelyek nagy fegyveres erővel, 
fejlett gazdasági és katonai potenciállal 
rendelkeztek, kisebb méretű operációk
kal már nem lehetett komoly katonai 
célokat elérni. A szovjet fegyveres erők 
a második világháború alatt sok hadá
szati támadó hadműveletet hajtottak 
végre, amelyek gazdagították az elmé
letet is. 

Mivel a háború után .a körülmények 
megváltoztak, ez megváltoztatta a had
művelet jellegét és megvalósításának 
módszereit is. A háborút mint két ha

talmas koalíció összecsapását képzelték 
el. Kialakulhatott váratlanul, de bele 
lehetett kerülni fokozatosain is, helyi 
háborúkon keresztül. A kérdés módjá
tól függetlenül sokmilliós fegyveres tö
megekkel számoltak. Ügy számították, 
hogy a háború célját az összes fegyver
nemek együttműködésével lehet elérni, 
de a háború súlyát a szárazföldi csapa
tok viselik majd. 

A hadászati tevékenység alapformái
ként elismerték a hadászati támadást, 
a hadászati védelmet és az ellentáma
dást. Közülük a hadászati támadás állt 
az első helyen, abból kiindulva, hogy 
csak az tudja megsemmisíteni az ellen
séget. A méreteket a Niagy Honvédő 
Háború tapasztalatai alapján határozták 
meg. Feltételezték, hogy egy ilyen had
művelet képes átfogni egy-két hadászati 
irányt, vagy a katonai cselekmények 
egész színterét. 

A hadműveletbe be kell vonni néhány 
írontcsoportosítást, egy-két légihadsere
get, légideszant alakulatokat, légi szállí
tást, légvédelmet, tengermelléki vidéke
ken a flottát. A tervezést a Vezérkar 
végezte volna, mint a háború alatt. 

A frontok az elmélet szerint 200—300 
km széles támadási sávot kaptak. Ezen 
megjelöltek egy vagy néhány áttörési 
szakaszt, de ezek szélessége összesen 
nem lehetett több 50 km-nél. Az első 
lépcső hadseregei 40—50 kim széles arc
vonalon támadtak. A feladatokat 200 km 
mélységben jelölték ki. A hadsereg fő-
csapásának irányában tevékenykedő lö
vészhadtestek 8 km, a hadosztályok 4 
km széles arcvonalon támadtak. Az át
törések helyén nagy tűzerőösszpomtosí-
tást alakítottak ki: az arcvonal 1 kilo
méterére 180—200 löveget és aknavetőt, 
60—80 harckocsit és önjáró löveget, va
lamint négyzetkilométerenként 200—300 
tonna bombát számítottak. 

Ezek a normák alig különböztek a há-
xború utolsó szakaszában kialakult nor
máktól (belorussziai, iasii-kisinyovi, Visz
tula—oderai stb. hadműveletek). 

A roham előtt egy óráig, vagy azon 
túl is terjedhető tüzérségi előkészítésre 
kerülhetett sor. A támadást a tüzérség 
egyes vagy kettős tűzhengere kísérte. 

A hadászati támadó hadműveletnek 
három formája volt: az ellenséges cso
portosulás bekerítése és megsemmisítése ; 
a hadászati csoportosulás szétvágása; a 
a hadászati front faldarabolása és az el
szigetelt csoportok ezt követő megsem
misítése. A három közül az elsőt tartot
ták a legfontosabbnak. A gyűrű bezá
rásának helyére légideszantot terveztek, 
leggyakrabban hadosztály méretűt. Légi-
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deszantokat terveztek hídfők, átkelőhe
lyek, repülőterek, csomópontok elfogla
lásához is. 

A hadászati támadó «hadművelet fon
tos részét képezte a légvédelem meg
szervezése, az összeköttetési vonalak, 
bázisok stb. védelme az ellenséges légi
erő tevékenysége ellen. 

Abban az időszakban ez az elmélet, 
amely a Nagy Honvédő Háború tapasz
talataira épült, teljes egészében megfe
lelt a körülményeknek és követelmé
nyeknek. 

Tolubko, V. „Hadászati rakétacsapa
tok" c. tanulmánya (1976. 10. sz., 19— 
27. o.) szintén a háború utáni katonai 
fejlődés igen fontos (kérdésével foglalko
zik. 1946-ra sok tapasztalatot sikerült 
felhalmozni a szilárd hajtóanyagú reak
tív lövedékek és a reaktív légifegyver 
gyártása, harci alkalmazása terén. Ek
korra már léteztek a folyékony hajtó
anyagú rakéták kísérleti példányai is. 
A nemzetközi helyzet rosszabbodása sür
gette a fegyver további fejlesztését. Kü
lön kollektívák dolgoztak a rakéták ele
meinek kidolgozásán. Az első balliszti
kus rakéták kialakításában a fő szerepet 
az Sz. P. Koroljov által irányított kol
lektíva játszotta. A feladatot rövid idő 
alatt sikerült megoldani, 1947 októbe
rében fellőtték az első ballisztikus raké
tát. 

A nagy hatósugarú ballisztikus raké
ták kialakítása és rendszeresítése a had
seregben új korszak kezdetét jelentette. 

Az első rakétacsapatot 1946-ban hoz
ták létre a gardaaknavetőkre alapozva. 
A tisztek többsége részt vett a háború
ban, kiválóan ismerte a technikát. Ké
sőbb létrehoztak más rakétacsapatokat 
is, amelyek kezdetben az első rendsze
resített nagy hatósugarú rakéták kipró
bálásához szolgáltak bázisul. 

A rakétafejlesztéssel és az első raké
tacsapatok létrehozásával párhuzamosan 
folytak a gyorsított atomkísérletek is, 
amelyeket I. V. Kurcsatov irányított. 
A Szovjetunió 1947-ben bejelentette, 
hogy az atombomba tiitka nem létezik 
többé. 1949 augusztusá)bafn hajtották 
végre a kísérleti robbantást. Ezután 
egyesítették a rakétát az atomtöltettel, 
aminek eredményeként megjelent a ra-
kéta-nnagfegyver. Ennek a fegyvernek az 
alapvető problémáit az ötvenes évek kö
zepére megoldották. Ez azonban még 
nem jelentette azt, hogy ez a fegyver 
már mindenben megfelelt a követelmé
nyeknek a hatótávolság és a töltet tá
voli célokra való juttatása terén. 

1957. augusztusában adott hírt a 
TASZSZ a szovjet interkontinentális, 

sokfokozatú, ballisztikus rakéta létreho
zásáról. Ez a folyékony hajtóanyagú ra
kéta a világon az első helyre került. 
20 millió lóerőn túl telesített a hajtó
mű, óránkénti sebessége 28 ezer km 
volt. 

A rakéta -rnagif egy ver tökéletesedése, 
szerepének növekedése emelte a követel
ményeket, ezért át kellett szervezni a 
rakétaszakemberek képzését. Létrehoz
ták a megfelelő szintű katonai-oktatási 
és továbbképzési intézményeket. 

Ezután született rneg az utasítás a ha
dászati rakétacsapatok létrehozásáról. A 
csapatok első parancsaiokául M. F. Né
gy elin tüzérségi főmarsiallt nevezték ki. 
A hadászati rakétacsapatok keretei közé 
kerültek az összes akkor létezett inter
kontinentális ballisztikus és középható
sugarú rakétákkal felszerelt alakulatok, 
katonai iskolák, kutató és kísérleti in
tézmények, ellátó intézmények. 

A fegyvernem fejlesztése azóta is ál
landóan folyik. Ezen a téren nagy előre
lépés volt a felszíni indítóberendezések 
olyan mély silókba való áthelyezése, 
amelyek ellenséges atomcsapás esetén is 
működőképesen tartják a rakétákat. 

Igen érdekes és Magyarországon ke
véssé ismert kérdést tárgyal Szmirnov, 
H. „A Szovjetunió Haditengerészeti Flot
tája a háború utáni években" c. cikke 
(1976. 7. sz., 29—38. o.) A második világ
háború utáni években a NATO agresz-
szív tömbjében uralkodóvá váltak az 
Egyesült Államok reakciós politikai cél
kitűzései. A megvalósításukra irányuló 
katonai doktrína megváltozott. Az álta
lános stratégián belül .a legfontosabb 
résszé az ún. „óceáni stratégia" lett. El
képzelésük saerint a világtengereken kell 
elhelyezkedni a tengeri bázisú vízalatti 
rakéta-termonukleáris rendszereknek, 
amelyek véleményük szerint leginkább 
megfelelnek a követelményeknek. Ennek 
az elvnek megfelelően osztják el jelen
leg is a rendelkezésre álló öszegeket a 
fegyvernemek között. A haditengerészet 
kapta az 1971/72. gazdasági évben a 
pénz 34%-át, 1972/73-ban 36%-át, 1973/ 
74-ben 37%-át, 1974/75-ben szintén 37%-
át. 

Az agresszív nyugati tervek elhárítá
sának biztosítása céljából a Szovjetunió 
is kénytelen volt a követelményeknek 
megfelelően fejleszteni saját haditenge
részetét. 

A háború utón eltelt idő két fejlesz
tési szakaszra oszlik. Az első 1945-től 
1953-ig tartott. Ebben az időszakban a 
flottaépítés a szokásos tengeri harci esz
közökre épült, az akkori technikai szin
ten, a népgazdaság lehetőségeinek figye-
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lembe vételével. Ezek a következők vol
tak: tüzérség, vízi és légi torpedók, ak
nák, vízibombák és légibombák. Ezek
nek az eszközöknek a hordozói hagyo
mányos típusú hajók voltak: cirkálók, 
torpedórombolók, Diesel-elektromos ten
geralattjárók, tengeralattjáró-elhárító ha
jók, többségükben dugattyús motorú re
pülőgépek. Már ebben az időszakban is 
voltak olyan tökéletesített technikával 
felszerelt hajók, amelyek meghaladták 
a legjobb külföldi típusokat. Ilyen volt 
például a „Szverdlov" cirkáló, a „Szme-
lij" torpedóromboló. Űj típust jelentet
tek a Diesel-tengeralattjárók. Az idő
szak végén kezdtek megjelenni a flot
tánál a magfegyverek, a ballisztikus és 
szárnyas rakéták. 

Elvileg is megújult a flotta az 1954-el 
kezdődő második időszakban. Ezt két 
szakaszra lehet osztatni. Az ötvenes évek 
közepén kezdődött a hatalmas, óceáni 
rakéta-termonukleáris flotta építése. Rö
vid idő alatt kialakították a hajókon 
alkalmazható atomba jtómű veket, elkez
dődött az atoimtengeralattjárók építése 
stb. 

Az atomenergia, a rakéta-magfegyver, 
a rádióelektronika alkalmazása alapjá
ban változtatta meg a flotta harcképes
ségét. Jelenleg már nemcsak arra ké
pes, hogy döntően befolyásolja tengeri 
csaták kimenetelét, hanem arra is, hogy 
jelentős hatást gyakoroljon a kontinen
tális színtereken folyó harci cselekmé
nyek menetére. Ez a változás főként a 
rakéta-magfegyverekkel felszerelt atom-
tengeralattjárók alkalmazása következ
tében történt, amelyek képesek csapást 
mérni a szárazföld belsejében elhelye
zett objektumokra is. 

Ezeknek a hajóknak az energia-ellá
tottsága 100-szor nagyobb, mint a há
ború előttieké, víz alatti gyorsaságuk 
3—4-szer, merülésük 5-ször nagyobb. 
Hatósugaruk gyakorlatilag korlátlan. A 
„Lenini Komszomol" atomtengeralattjáró 
1962-ben kelt át először az északi sark
vidék jege alatt, a következő évben egy 
másik pontosan az Északi-sarkon emel
kedett ki. 1966. február—márciusában 
atomtengeralattjárók csoportja a világon 
először hajtott végre föld körüli hajózást 
víz alatt, 45 ezer kilométert téve meg 
kiemelkedés nélkül. 

Jelentősen átalakultak a felszíni hajók 
is. A rakétafegyver, a modern energia
ellátás, a rádáóelektr'onika teljesen új 
minőséget eredményezett. Megnőtt az 
űtőerő, a hatótávolság, a gyorsaság, ki
bővült a megoldandó feladatok köre. A 
flotta egyik fő fegyvernemévé vált a 
légierő, amelyet rakétákkal szereltek fel 

és amely bármilyen időjárási viszonyok 
között képes repülni. 

Természetesen a követelményeknek 
megfelelően fejlődött a parti tüzérség és 
az új alapokon visszaállított tengerész
gyalogság is, amelynek partraszállását 
deszanthajök, kétéltű harckocsik és szál
lító járművek biztosítják. 

Mivel a mai körülmények között a 
flottaegységek gyakran a hazai partok
tól távol levő vizeken tartózkodnak, és 
a Szovjetuniónak nincsenek idegen or
szágok területén tengerészeti bázisai, ki 
kellett fejleszteni az ellátást. Az emlí
tett okok következtében átalakult a 
hadtápterület fogalma is. 

Ez az első szakasz az 1960-as évek 
elején fejeződött be. A második sza
kaszban a már minőségileg új fegyver
zet tökéletesedett és tökéletesedik ma 
is, állandóan. A technikai haladás kö
vetkeztében a követelmények rendkívül 
nagyok. Az utóbbi 10—15 év alatt 2—3 
rakétanemzedék váltotta egymást. 

Ugyancsak a második időszakra esik 
az átalakult harci módszerek nagy mé
retekben történő begyakorlása. A meg
növekedett lehetőségek demonstrálását 
jelentette az első ilyen hatalmas mé
retű hadgyakorlat („Okean"), amikor a 
flotta erői egységes elgondolás alapján 
hajtottak végre harcfeladatokat az At
lanti- és Csendes-óceánon, a Barents-, a 
Norvég-, az Északi-, az Ohotszki-, a Ja
pán-, a Földközi-, a Fekete- és a Balti
tengereken. Ezt követték más, nagy 
méretű hadgyakorlatok, amelyekbe be
kapcsolódtak más szocialista országok 
flottái is. (Lengyel István) 

Wojskowy Przeglqd History czny 
(Lengyelország) 1976. 

A folyóirat 1976. évi számaiban meg
növekedtek a Lengyel Néphadsereg tör
ténetét tárgyaló cikkek. A 30 éves év
forduló után a második világháború 
eseményei mellett egyre gyakrabban fog
lalkoznak a háború utáni időszak tör
ténetével. 

Az első nagyobb időszakot átfogó ta
nulmány Grot, Leszek: „A Lengyel Nép
hadsereg 1949—1960 között" (1. sz, 23— 
47. o.) c. cikke. 

A .második világháború befejezése 
utáni években Lengyelországban sike
rült megerősíteni a népi hatalom alap
jait és hozzákezdeni a háborúban lerom
bolt ország újjáépítéséhez. A fegyveres 
erők békés építőmunkája és kiképzésé
nek programja azonban hamarosan fel-
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borult a nemzetközi helyzet miatt. 1947-
ben, a hírhedt Truman-doMrínával, kez
detét vette a hidegháborús időszak, 
amelynek betetőzése volt a szocialista 
országok ellen irányuló agresszív katonai 
tömbnek, a NATO-nak a megalakítása 
1949-ben. Ebben a helyzetben Lengyel
ország is rákényszerült, hogy védelmi 
potenciálját növelje. E program kere
tében két időszakot különböztethetünk 
meg: az elsőt — 1949—1955-ig — a 
fegyveres erők intenzív fejlesztése, míg 
a másodikat — 1955—1960-ig — a fegy
veres erők erőteljes korszerűsítése jel
lemezte. Az első időszak tervei végre
hajtásához az alapot a sikeresen teljesí
tett három-, illetve hatéves népgazdasági 
tervek adták. Szovjet segítséggel rövid 
időn belül korszerű hadiipart sikerült 
létrehozni, amely jó minőségű és meg
felelő mennyiségű felszereléssel látta el 
a fegyveres erőket. A mennyiségi és mi
nőségi fejlesztésen túl., szervezetileg is 
több változás történt: új fegyvernemet 
hoztak létre, három új katonai körzetre 
osztották az országot, új kiképzési rend
szert vezettek be a nyári táborok létre
hozásával, növelték a tisztiiskolák szá
mát stb. A második időszakot az 1955-
ben aláírt Varsói Szerződés vezette be. 
Ettől kezdve a minőségi fejlesztésen volt 
a hangsúly, főleg a gépesítésen és az 
új típusú fegyverek bevezetésén (Star— 
66 szállítójármű, T—54A és T—55 harc
kocsi, MIG típusú repülőgépek). Meg
szervezték az ország légterének és ten
geri határainak hatásos védelmi rend
szerét, légideszant egységeket hoztak 
létre. 

Mindezek eredményeként az ötvenes 
évek végére a Lengyel Néphadsereg új, 
magasabb fejlettségi szintet ért el. 

Bieganski, Witold: „Az arnhemi csata 
— a »Market-Garden« hadművelet ré
sze". (1. sz.,. 149—183. o.) 

1944 nyarán a szövetségesek a nyugati 
fronton fokozatosan szorították vissza 
a hitleri csapatokat. Előrenyomulásuk 
egészen 1944. szeptember 12-ig tartott, 
amikor is elakadt a Siegfried-vonalnál és 
a Hollandia déli határán kiépített védő
vonalon. A hitleri hadvezetés ugyanis, 
számítva; erre, előre felkészült az emlí
tett vonalak kiépítésével a létfontosságú 
iparvidékek védelmére. A szövetséges 
hadvezetés erre az esetre dolgozta ki a 
.,Market-Garden" hadművelet tervét, 
melynek célja az volt, hogy a Ruhr-
vidéktől északra hídfőállást foglalva tá
madják a Ruhr-medencében összevont 
német erőket. (Az angol hadvezetés ter
vében ez a hadművelet siker esetén fon
tos lépés lett volna a Berlin ellen, ke

leti irányban indítandó gyors előretörés
hez.) Az 1944. szeptember 17-re kitűzött 
hadműveletre az volt jellemző, hogy két 
párhuzamos műveletben, légideszant és 
szárazföldi egységek bevetésével tervez
ték végrehajtani. A terv szerinti idő
pontban három légideszant hadosztályt 
vetettek be. A csata három egymástól 
elszigetelt területen bontokozott M: Ve-
ghel, Nijmegen és Arnhem körzeté
ben. A cikkben az e körzetekben foly
tatott harci cselekmények részletes is
mer tetését találjuk, a Stanislaw Sosa-
bowski tábornok vezetése alatt részt 
vevő lengyel alakulatok tevékenységét 
kiemelve. 

Gondek, Leszek: „Mi töVtént a háború 
alatt és után a Vezérkar 2. osztályának 
archívumával?" (1. sz., 217—230. o.) 

A Lengyel Második Köztársaság Ve
zérkarának 2. osztálya, a különleges 
szolgálatot ellátó szerv, igen jelentős 
mennyiségű iratanyaggal rendelkezett a 
második világháború kitörése előtt. Az 
egész irattárat egy helyen, Varsóban 
őrizték. Hogy mi történt ezekkel a do
kumentumokkal 1939. szeptember l-e 
után, arról a legellentmondásosabb hí
rek, feltételezések láttak napvilágot. 

A védelmi harcok befejezése után a 
VK. 2. osztály több vezetője Francia
országba menekült. Az elmúlt időszak 
eseményeinek feldolgozása során meg
állapították, hogy a háború előtti idő
szakra vonatkozó dokumentumokból csak 
igen kis mennyiség áll rendelkezésre, 
a 2. osztály archívumát vagy megsem
misítették, vagy — részben — a német 
hadvezetőség birtokába jutott. A szer
ző ezeken a nyomokon elindulva igyek
szik felderíteni és lehetőleg egyértelmű 
választ adni arra, mi történt a VK. 2. 
osztály dokumentumaival. 

Polynin, Fjodor P.: „Visszaemlékezés 
a Lengyel Néphadsereg szolgálatában el
töltött évekre". (1. sz., 246—256. o.) 

A második világháború alatt a Szov
jetunióba menekült lengyel hazafiak, 'ké
résükre, segítséget kaptak a szovjet had
vezetéstől, hogy megszervezhessék a Ta-
deusz Kosciuszko nevét viselő 1. Gya
logos Hadosztályt. Ez volt a későbbi 
lengyel néphadsereg első egysége, amely 
1943 őszén esett át a tűzkeresztségen, 
Leninónál. A szükséges felszerelést és 
fegyvereket a szovjet hadvezetés bizto
sította számukra, de segítséget nyújtott 
az új egységek szervezésében és kikép
zésében is. 

A háború befejező szakaszában, Len
gyelország felszabadításában és a berlini 
hadműveletekben, a Vörös Hadsereggel 
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vállvetve már két lengyeil hadsereg har
colt, valamint a légierő azon egységei, 
amelyeket még a Szovjetunióban hoztak 
létre. A lengyel légierő első egységeinek 
szervezése már az 1. Gyalogos Hadosz
tály létrehozásával párhuzamosan elkez
dődött. F. P. Polynin, a légierő tábor
noka, visszaemlékezésében leírja, hogy 
a szovjet segítséggel felszerelt és kikép
zett lengyel repülőegységek milyen je
lentős részt vállaltak hazájuk felsza
badításában és a végső győzelemben. 
Közvetlenül a háború befejezése előtt 
a lengyel légierő már igen jelentős, 
több száz harcigéppel rendelkező erőt je
lentett. 

Rawski, Tadeusz: „A gyalogság a má
sodik világháborúban". (1. sz., 257—289. 
o.; 2. sz., 202—227. o.) 

A gyalogság döntő szerepét vizsgáló 
tanulmány 2. és 3. része az angolszász 
hatalmaik gyalogságainak szervezeti vál
tozásait vizsgálja 1939—1945 között, ösz-
szehasonlítva a gyalogos és páncélos 
alakulatok összetételét, létszámát, fegy
verzetét, zsoldját, veszteségeit stb. 

Az olasz, finn, román, magyar, bolgár 
hadseregfejlesztési elvek gyalogságra vo
natkozó adatai zárják le a gyalogság 
szerepének összefoglaló értékelését adó 
nagy lélegzetű tanulmányt. 

Pietrzak, Tadeusz: „Podlasie felsza
badítása és a Lengyel Munkáspárt rész
vétele a népi hatalom megszervezésében 
és megerősítésében 1944. augusztus— 
1945. május között". (2. sz., 3—38. o.) 

Lengyelország felszabadítása szem
pontjából döntő jelentőségűek voltak az 
1944 nyarán a keleti hadszíntéren leját
szódó események. A Varsói Vajdaság 
keleti területeinek felszabadítása a Be
lorusz-hadművelet sikereitől függött. A 
német hadvezetés tudatában volt annak, 
hogy ha elvesztik a front középső sza
kaszát a Visztula és Varsó körzeté
ben, az végzetes lesz számukra. Ezért 
a keleti arcvonalon egy természetes 
akadályokra támaszkodó, új, erős védő
vonalat építettek ki. így, a két hadve
zetési koncepció összeütközése folytán, 
igen véres harcok alakultak kii ebben 
a körzetben, melyek végül is a Vörös 
Hadsereg és a vele együtt harcoló len
gyel hadsereg sikerével értek véget. E 
siker jelentőségét az adta, hogy felsza
badultak Lengyelország első területei, 
melyeken a Lengyel Munkáspárt veze
tésével hozzákezdtek a demokratikus, 
népi hatalom megszervezéséhez. A népi 
hatalom első forradalmi programja, az 
1944-es „Júliusi kiáltvány", megszabta a 
leendő lengyel állam politikai-társadal

mi arculatát és kijelölte a legfontosabb 
feladatot: mozgósítani a fegyveres harc
ra az ország mielőbbi felszabadítása ér
dekében. A londoni emigrációs kormány 
ösztönözte reakciós erők ellenállása el
lenére a Lengyel Munkáspárt sikeresen 
megvalósította a kitűzött feladatokat. 

Honkisz, Wladyslaw: „A lengyel poli
tikai tisztképzés története (1944. május 
6.—1945. május 9.)" (2. sz., 39—64. o.) 

A Szovjetunióban 1943-ban megalakult 
lengyel hadsereg parancsnoksága elha
tározta, hogy létrehoz egy politikai-ne
velő tisztképző isikolát. 1944 tavaszán 
Szumifoan megindult a képzés, egyelőre 
csak hónapos tanfolyamok formájában. 
Az ismertetett forrásanyagok alapján 
nyomon lehet követni a képzés prog
ramját és az iskola szervezeti felépíté
sét. Az újabb lengyel egységek létre
hozása, a front nyugatra tolódása, vala
mint az egyre fokozódó igények követ
keztében 1944. júliusában újjászervezték 
a politikai tisztképző iskolát. Már teljes 
évfolyamokat iskoláztak be iés gyorsított 
tanfolyamokon készítették fel a tiszt
jelölteket arra a nagy eseményre, ami
kor a lengyel katonák a Vörös Hadse
reggel együtt megkezdik Lengyelország 
felszabadítását. A lengyel főparancsnok
ság határozata értelmében 1944. augusz
tusában az iskola székhelyét áttették a 
már felszabadított Lublin ba. Itt, lengyel 
földön volt 1944 szeptemberében az első 
tisztavatás. A Lengyel Néphadsereg nö
vekvő szükségleteinek kielégítésére 1944. 
októberében megalakították á Központi 
Politikai Tisztképző Iskolát, melyet 1945 
tavaszán Lódzba helyeztek. 

Gac, Stanislaw: „A Lengyel Népköz
társaság belső védelmi .rendszerének ki
alakulása és fejlődése". (2. sz., 96—105. 
o.) 

Az 1950-es évek elején az imperialista 
államoknak a szocialista országok ellen 
irányuló hidegháborús, agresszív poli
tikája következtében szükségessé vált a 
szocialista Lengyelország védelmi erejé
nek gyors megerősítése. Ennek érdeké
ben a Nemzetvédelmi Minisztérium meg
felelő védelmi rendszer kidolgozására 
tett javaslatot. Ennek értelmében az 
egyes fegyvernemek újjászervezése és 
korszerűsítése mellett elhatározták az 
ország légterének védelmét ellátó fegy
vernem létrehozását. 

A Lengyel Népköztársaság jelenlegi 
védelmi rendszerének koncepcióját az 
utóbbi évekbent vegbemient változások 
határozták meg. A rendszer két, egy
mással szoros kapcsolatban levő részből 
áll: külső és belső védelmi rendszerből. 
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Ennek megfelelően a fegyveres erőket 
is két részre osztották: az operatív had
erő feladata a Varsói Szerződés tagál
lamai Egyesített Fegyveres Erőinek ke
retén belül a külső fronton való tevé
kenység, míg a 'honi légvédelmi erők 
feladata a belső védelmi rendszerben 
való részvétel. A cikk ismerteti a honi 
légvédelmi erők szervezeti felépítését és 
feladatait. 

Lechowski, Andrzej: „A Lengyel Nép
hadsereg agitációs és rendfenntartó te
vékenysége Varsóban a népszavazás és 
az országgyűlési választások idején". (2. 
sz., 165—179. o.) 

A lengyel állam szocialista irányú 
fejlődéséért folytatott harcban két fon
tos politikai esemény zajlott le a há
ború után: 1946. szeptember 30-án a 
népszavazás és 1947. január 19-én a tör
vényhozó országgyűlési választások. 

A népszavazáson a lengyel nép köz
vetlen választ adhatott az ország jövő
jét meghatározó politikai, társadalmi és 
gazdasági változások kérdésében. A Len
gyel Munkáspárt vezette demokratikus 
blokk végül is győzelmet aratott a Nép
párt körül tömörülő reakciós erők fe
lett. Ebben a forradalmi átalakulási fo
lyamatban aktív résztvevő volt a Len
gyel Néphadsereg. Kipróbált aktivistái 
fontos szerepet töltöttek be a forradal
mi munkásmozgalom stratégiai céljainak 
megvalósításában. A népszavazás, majd 
pedig a választások alatt fontos propa
gandatevékenységet folytattak a nép kö
rében, védték a szavazóhelyiségeket, har
cot folytattak a lakosságot megfélemlí
teni próbáló fegyveres reakciós csopor
tokkal, biztosították a közrendet a fő
városban a szavazások idején. 

Marcinkowski, Adam: „A Varsói Szer
ződés — 20 év a béke és a szocializ
mus védelmében". (2. sz., 228—239. o.) 

Az 1955—1975 közötti évek részletes 
kronológiáját állította össze a szerző M. 
Jurek—E. Skrzypkowski : „A béke paj
zsa" c. könyve alapján. Ismerteti a Var
sói Szerződés jelentőségét; a tények ösz-
szeállításával fontos forrásanyagot ad a 
politikai-nevelő munkához és a törté
neti kutatásokhoz. 

Kozlowski, Eugeniusz: „A Jaroslaw 
Dabrowski-brigád spanyol eposza". (3. 
sz., 9—33. o.) 

Az 1936—39. évi spanyol polgárháború 
előkészítő mozzanata volt a második vi
lágháborúnak. Ez a háború nem hagyo
mányos érteleimben vett polgárháború 
volt, hanem valójában nemzeti-forra
dalmi háború, s ugyanakkor a sipanyol 
nép harca a fasiszta államok fegyveres 

intervenciója ellen. Ebben a harcban 
a lengyel önkéntesek is részt vettek, 
kifejezvén szolidaritásukat a szabadsá
gért és a társadalmi fejlődésért fegy
vert fogó spanyol néppel. 

A második világháború kitörésének 
jobb megismeréséhez meg kell vizsgálni 
ezt a fegyveres konfliktust, mert a fa
siszta agresszorok számára mintegy fő
próbát jelentett, kipróbálhatták az új 
fegyvereket és harcmódokat, de elsősor
ban útmutatással szolgált ez a háború 
arra nézve, hogy a világháború kirob-
bantásának pillanatában milyen politi
kai erőkre számíthatnak. A szerző ebből 
az aspektusból igyekszik elemezni az 
eseményeket és ismerteti a lengyel Dab
rowski-brigád részvételét és hősi helyt
állását a spanyol polgárháborúban. 

Radziwonczyk, Kazimierz: „Lengyelor
szág területe a szovjet—német front fő 
arcvonala a második világháborúban". (3. 
sz., 34—63. o.) 

A Barbarossa-terv előkészítésétől Len
gyelország felszabadításáig és a hitleri 
Németország végső megsemmisítéséig 
Lengyelország területe döntő funkciót 
kapott a szovjet—német háborúban. 
Gazdasági kizsákmányolása a hitleri 
hadvezetés fontos támasza volt, szállí
tási útvonalai, az egész lengyel hadszín
tér hadászati jelentőségű volt — vesz
teségei sem mérhetők egyetlen más né
péhez. 

Zwolinski, Stefan: „A politikai és párt
oktatás a Lengyel Néphadseregben 1944— 
1955-ben". (3. sz., 215—239. o.) 

A háború alatt a politikai nevelőmun-
ka egyetlen célnak, a győzelemnek volt 
alárendelve. A háború utáni időszakban 
viszont már minőségileg új feladatok 
kerültek előtérbe: a népi hatalom meg
szilárdítása, a fegyveres reakció leve
rése, az újjáépítés. Ezek alapján termé
szetesen a politikai nevelőmunka cél
kitűzése is megváltozott. Olyan politi
kai-erkölcsi alapokat kellett kimunkálni 
a hadseregben, melyek biztosították az 
ország védelmi képességének növelését 
és a demokratikus rendszer megerősíté
sében való aktív részvételt. 

Az ötvenes évek elején, a hideghábo
rús fenyegetés időszakában, a fő feladat 
a béke biztosítása és az ország bizton
ságának növelése volt. Az e célból ki
fejtett rendkívüli erőfeszítésekben igen 
fontos szerepet kapott a hadseregen be
lüli politikai nevelőmunka is. Alapvető 
célkitűzése ez időszakban a magas szin
tű harckészültség és fegyelem biztosí
tása, valamint a kiképzési feladatok 
végrehajtása volt. 
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A cikk igen behatóan tárgyalja a 
vizsgált időszak politikai kiképzési rend
szerének szervezetét, tematikáját. 

Dubrawski, Janusz C: „A Lengyel 
Munkáspárt és a Népi Gárda eredete". 
(4. sz., 3—28. o.) 

A második világháború kezdeti idő
szakában a megszállt lengyel területe
ken több száz különféle politikai és ka
tonai szervezed működött, melyek idővel 
— szükségszerűen — nagyobb, területi
leg kiterjedt ellenállási szervezetekké 
alakultak át. 

A kommunista mozgalom Lengyelor
szágban már a háború kitörése előtt il
legalitásba kényszerült. A szervezetileg 
szétszórt mozgalom a megszállt terüle
teken nagyszámú antifasiszta szerveze
tet hozott létre. Ezeknek az egymástól 
elszigetelt kommunista szervezeteknek a 
programjait elemezni igen nehéz. 

A lengyel ellenállási mozgalmak tör
ténetében is fordulópontot jelentett a 
Szovjetunió megtámadása, mivel ezáltal 
létrejött egy olyan antifasiszta front, 
amelynek szerves részét képezhette a 
lengyel nemzet harca. A Szovjetunióban 
harcoló lengyel kommunisták rámutat
tak, hogy csakis összehangolt fegyveres 
harccal lehet elérni az ország felszaba
dítását, s e feladat végrehajtásához 
szükség van egy forradalmi párt, a Len
gyel Munkáspárt vezetésére. Ilyen előz
mények után indult a Szovjetunióból a 
megszállt lengyel területekre egy len
gyel komniunista csoport 1941. decembe
rében, és 1942. januárjában Varsóban 
megtartották a Lengyel Munkáspárt 
alakuló ülését, A párt katonai koncep
ciója értelmében pedig megalakították 
saját fegyveres szervezetüket, a Népi 
Gárdát. 

Kumos, Zbigniew: „A Lengyel Haza
fiak Szövetsége Szervező Bizottságának 
katonai tevékenysége a Szovjetunióban". 
(4. sz., 28—44. o.) 

A második világháború alatt a Szov
jetunióba emigrált lengyel baloldal a 
kommunisták vezetésével hozzákezdett a 
Lengyel Hazafiak Szövetségének meg
alakításához. A Szervező Bizottság el
sődleges feladatának tartotta lengyel 
fegyveres erő létrehozását a Szovjet
unióban. A létrehozott politikai-katonai 
apparátus, szovjet segítséggel, 1943-ban 
rövid idő alatt megszervezte a T. Kos
ciuszko nevét viselő 1. Gyalogos Had
osztályt, s ezzel létrejött a későbbi len
gyel néphadsereg első egysége. Ennek 
a demokratikus és nemzeti hadseregek 

a léte jelentős hatást gyakorolt a meg
szállt lengyel területeken és külföldön 
harcoló lengyelekre. A Vörös Hadsereg 
és a reguláris lengyel egységek közös 
harcában született meg a 'megbonthatat
lan lengyel—szovjet fegyverbarátság. 

Sátora, Kazimierz: „A varsói felke
lés páncélozott járművei az egyetemért 
folyó harcokban". (4. sz., 181—210. o.) 

1944. augusztus 1-én kezdődött meg a 
varsói felkelés. A felkelés megindítá
sának inkább politikai demonstráció jel
lege volt, hiszen nem vették figyelembe 
a valós katonai helyzetet és a felkelők 
fegyver és lőszerellátása is kétségbeejtő 
volt. Már a felkelés első napjaiban ki
derült a harcoló felek fegyverzetében és 
felszerelésében jelentkező hatalmas 
aránytalanság. Amikor a felkelők a kö
rülzárt egyetem elleni támadásra ké
szülődtek, feltétlenül szükségük volt 
olyan páncélozott járműre, amely képes 
az akció helyszínére szállítani és meg
védeni az épület ellen mohaimra induló 
katonákat. E célra a felkelők, igen kez
detleges körülmények között, de nagy 
leleményességgel, rövid időn belül vi
szonylag megfelelő páncélzattal láttak el 
egy teherautót. Az egyetem elleni tá
madásban a felkelők még egy, a néme
tektől elfoglalt páncélozott szállító j ár-
művet vetették be, amelyet az utcai 
harcok követelményeinek megfelelően 
felülről is védőpáncélzattal láttak el. Az 
egyetem épülete elleni támadásokban 
mindkét jármű jól vizsgázott, gyakorla
tilag teljesítették feladatukat, annak el
lenére, hogy az egyetemet elfoglalni nem 
sikerült. 

A 4. szám közli a „Wojskowy Przeglqd 
Historyczny" megindításának 20. évfor
dulója alkalmából 1976. májusában tar
tott ünnepi ülésen elhangzott előadáso
kat és köszöntőket, melyek méltatják a 
folyóiratnak a haderő szolgálatában, a 
korszerű katonai gondolkodás fejleszté
sében a második világháborús tapaszta
latok elemzésével elért eredményeit. A 
baráti országok hadtörténeti folyóiratai
nak főszerkesztői hangoztatták a lengyel 
hadtörténeti folyóiratnak a hazafias-in
ternacionalista nevelésben, valamint a 
társadatom történelmi tudata alakításá
ban és a szocialista országok fegyver-
barátsága elmélyítésében kifejtett tevé
kenységét és sikereit. 

Mind a négy számban részletes má
sodik világháborús bibliográfia és gaz
dag szemlerovat található. (Windisch 
Aladárné) 
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KRONIKA 

A KATONAORVOSLÄS HAZAI MÚLTJÁBÓL 
(Időszaki kiállítás a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban) 

Az orvostudomány és a hadtudomány 
történetéhez egyaránt szorosan tartozó 
katonaorvoslás magyarországi emlékeit 
gyűjtötte össze és állítja ki 1977. már
cius 16. óta az Orvostörténeti Múzeum. 

A kiállítás, a magyarországi hadtör
ténelem jelentősebb korszakait követve, 
az első világháborúig mutatja be a ka
tonai egészségügy, a hadi sebészet, a 
tábori kórházak, a gyógyszerészet hazai 
írott és tárgyi emlékeit. A magyar ka
tonaorvostörténeti kutatásnál figye
lembe kell venni azt a tényt, hogy ön
álló magyar hadseregek csak viszonylag 
rövid időszakokban léteztek. A török 
háborúk korától csak az osztrák közös 
hadseregben lelhetők fel a magyar kato
naegészségügy nyomai, bár a Habs
burg elnyomás ellen kirobbanó függet
lenségi és szabadságharcok önálló ma
gyar hadseregeiben is találkozhatunk az 
egészségügyi intézkedések elemeivel. 

A kiállítás legkoraibb hazai emlékei 
a római kori Pannónia területéről szár
maznak. Katonaorvosokról, ápolókról ré
gészeti leleteink Aquincumból, Szent
endréről, Dunaújvárosból (Intercisa) 
származnak. Aquincumban több katona
orvos sírköve, általuk emelt oltárkövek, 
fürdővel rendelkező katonakórház és or
vosi eszközök kerültek napvilágra. 

A kor katonaorvoslásáról tanúskodnak 
a Traianus oszlopáról készített fényké
pek, amelyeken sebesült légionáriusokat 
szállítanak segélyhelyre és részesítenek 
elsősegélyben. Érdekes az Aquincumban 
és Intercisában előkerült számos orvosi 
eszköz (sebészlándzsa, csipesz, balzsam
tartó üveg) és a római fürdőkben hasz
nált csont és bronz leletanyag. 

A kora-középkori orvosi munkára vo
natkozó tárgyi emlék a világon min
denütt kevés. Árpád-házi királyaink ko
rában folytak a keresztes hadjáratok. 
Ebben az időben alakult a sebesült- és 

betegápolással foglalkozó ispotályos, Já
nos-lovagok és a templomos lovagok 
rendje. A második keresztes hadjárat 
idején (1147) a johanniták (János-lova
gok), és később a templomosok is, le
telepedtek Magyarországon. Az első 
rendházat Esztergomban alapították, 
amelyet a budafelhévízi, a székesfehér
vári, veszprémi kolostorok követtek. 
Minden rendháznak volt kórháza (hos-
pitium, infirmarium). Az utóbbi intéz
kedésről tanúskodnak a johanniták esz
tergomi és budafelhévízi, a 13. századból 
származó oklevelei. A templáriusok mű
ködését egy pöstyéni templomi relief fo
tója dokumentálja. A johannita és temp-
lárius lovagok öltözetét két színes met
szet tárja elénk. A kor gyógyszerészetét 
egykorú kerámiatégelyek, vas- és bronz
kanalak, mozsarak képviselik. 

Magyarország a zsoldos hadseregek ki
alakulása (eltekintve Mátyás egykori fe
kete seregétől), egybeesik a végvári har
cok korával. A 16. század hadisebésze
téről, hála a könyvnyomtatásnak, már 
bővebb ismereteink vannak. A korsza
kot Buda visszafoglalásáig (1686) köny
vek, leírások, metszetek ismertetik. A 
végvári harcokban, orvosok hiányában, 
borbélysebészek végezték a sebesültek 
kezelését. A sebészek a céhbeli mester
vizsga letétele után szegődtek be zsol
dosként a hadseregbe. Igen ritka írott 
emléknek tekinthető az esztergomi se
bészcéh 1600-ból származó kiváltságleve
le. Az okiratban a sebesültek ellátásá
ról is szó van. Kiaitoniaorrvosi érdekessége 
az oklevélnek, hogy azt az esztergomi 
vár vicekapitánya írta alá. 

Tobias Coberus a hosszú török hábo
rúban (1592—1606) volt hét évig előbb 
tábori, majd soproni katonakórházi és 
városi orvos, amit kiállított saját kezű 
irata tanúsít. Coberus háborús megfi
gyeléseit (Observationum decades trés) 
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1606-ban adta ki. Eredeti .kiadása lát
ható a tárlóban. 

Ebben a korban a lőtt sebeket mérge
zettnek tekintették, ezért maró sze
rekkel, forró olajokkal tisztították, a 
vérzéscsillapítást égetővassal végezték. 
Igen lassan kezdett érvényesülni Amb-
roise Paré (1509—1590) hatása, aki az 
égetést, forró olajos kezelést már érle-
szorítással és érlekötéssel helyettesítette. 
Kedveltek voltak a sebbalzsamok, ame
lyeket gumiporból, vasporból, szárított 
vérből, áloéból, lisztlből stb. állítottaik 
össze. A tárlóban korabeli sebészi esz
közök (égetővas, golyókereső és fogó, 
kutasz, érvágó), valamint gyógyszeralap
anyagok is láthatók. Érdekes kiállítási 
tárgy egy török eredetű, kórházi kerá
mia vizelőedény. A régi orvosi könyvek 
közül Brunschwig: Dis ist das Buch der 
Cirurgia (1517), Minderer: Medicina mi-
litaris, Vesalius: Chirurgia magna című 
művei láthatók. Brunschwigból színes fac
similék szemléltetik a különböző sebészi 
kezelési módszereket. A kort idézik a Bu
da felszabadítása idején vert ezüst em
lékérmek. 

A Rákóczi-szabadságharcnak állít em
léket a következő tárló, önálló magyar 
hadsereget hozott létre a Fejedelem, 
elég jól kiépített egészségüggyel. A had
sereg tábori főorvosa, protomedicusa, 
Lang Jakab Ambrus volt, akinek az 
egészségügyi személyekre és azok illet
ményére vonatkozó összeállítása eredeti
ben látható. A rokkantak elhelyezésére 
és ellátására „ispitály"-t létesítettek 
Munkácson és Sárospatakon. Erről szól 
Rákóczi kiállított rendelkezése és az 
ónodi országgyűlés határozatainak 11. 
articulusa. A korabeli orvosi-sebészi mű
szerek mellett értékes tárgy egy 18. szá
zad elejéről származó parázstartó, ame
lyet borókabogyó füstölésére is használ
tak, ezt az eljárást „fertőtlenítésnek" tar
tották. 

A szabadságharc bukása után megint 
csak a közös hadseregben találunk ma
gyar vonatkozású emlékeiket, Metszeten 
látható az 1727-ben épült első magyar
országi katonakórház, az invalidusház. 
Európa első katonasebészi akadémiája, 
a Josephinum, 1785-ben létesült, ahol 
több magyar sebész is tanult (például: 
Stáhly György, az 1795. évi nemesi fel
kelés főorvosa). A tárlóban néhány rep
rezentatív sebészi diploma van kiállítva. 
Az utolsó nemesi felkelés idejéből (1809) 
Eckstein Ferenc professzor és protome-
dicus arcképét, kórházi és csapatszabály
zatot, továbbá a katonasebészi műszer
készletet mutatjuk be. 

A következő vitrinsor az 1848—49-es 

szabadságharc önálló magyar hadsere
gének egészségügyét szemlélteti, eredeti 
levéltári iratok, korabeli orvosi-sebészi 
műszerek, emlékplakettek segítségével. 
Az orvosi és sebészkar tekintélyes ré
sze szolgált a szabadságharc alatt, kö
zülük csak Balassa Jánost, Flór Feren
cet, Lumniczer Sándort, Markusovszky 
Lajost említjük. A polgári lakosság lel
kes odaadását híven tükrözi Kossuth 
Lajosné egyik levele, amelyben a nő
egylet nevében felajánlást tesz a kórhá
zak részére tépések és lepedők küldésé
re. Értékesek az egykori székesfehérvári 
kórház kórlapjai, amelyek a honvédek 
betegségeit és a kezelési módját tartal
mazzák. Szépszámú orvosi műszer is 
maradt a szabadságharcból. Az orvos
nak a táborban használandó megkülön
böztető jelzését az orvosi osztály hatá
rozta meg: „ . . . a csákóra, vagy a ka
lapra könnyen észrevehető, fehér lebegő 
kettős szalagot feltűzve tartoznak visel
ni". A Hunyadi huszárezred egyenruhá
jába öltöztetett katonaorvos modellje 
látható még e vitrinsornál. 

A kiegyezés után, 1868-ban jött létre 
a „magyar királyi honvédség", amelynek 
egészségügye lényegében a k. u. k. elve
ket tükrözte. A tárlóban elhelyezett ira
tok és tárgyak között található Berno-
lák József honvéd-orvostábornok kine
vezési okmánya, Regéczi Nagy Imre be
számolója a boszniai hadjáratról. Érté
kes kiállítási tárgy egy katonaorvosi 
készletet szállító hátbőrönd, magyar és 
horvát nyelvű tartalomjegyzékkel. Gaz
dag a bemutató a 20. század elején 
használatos műszerekből. Látható még a 
kiállítási térben egy honvédfőorvos 20. 
század eleji ruhája, egy honvédállatorvo
si csákó és egy gyógyszerészkard. 

A kiállítás az első világháború sebe
sültjeiről, az akkor folyó orvosi, kórhá
zi munkáról készült nagyszámú fénykép 
és rajz, továbbá az akkor jelentős sze
repet játszó Magyar Vöröskereszt kitün
tetéseinek, érmeinek, emlékplakettjeinek 
bemutatásával zárul. 

A kiállított anyag túlnyomó többsége 
a Semmelweis Múzeum tulajdona. Na
gyon értékes kölcsönanyagot adott a 
Hadtörténeti Múzeum (tárgyak, érmek, 
képzőművészeti alkotások), továbbá a 
Nemzeti Múzeum. Az Országos Levéltár 
és más levéltárak a kölcsönzött eredeti 
oklevelekkel és iratokkal emelték a ki
állítás tartalmi értékét. 

A kiállítás a Semmelweis Orvostörté
neti Múzeumban (I., Apród u. 1—3.) 
1977. augusztus 31-ig tekinthető meg. 

Szemkeő Endre 
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