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XII. K ároly svéd király és serege  
M agyarhonban.1'

1714. év n y arán  szenzációs h ír hozta lázas izgatottságba Erdélyt és 
M agyarországot: földjén keresztül fog visszatérni országába X II. Károly 
.-véd k irá ly , az északi N agy Sándor, a v ilághírű  hős, a protestáns vallás 
védője, ak inek  neve körülrajongva volt ism ert az akkori művelt világban.

A h ír  valónak bizonyult. A koronás főt oly ritkán  látó ország nagy 
örömmel készült a fogad ta tásra  s a k irály i átvonulás diadalmenetnek 
készült, n ag y  dikciókkal, fényes lakmározással, m int az már annak idején 
is a  m agyaroknál szokásos volt.

E gy kis h iba azonban halom ra döntötte az előkészületeket és terveket. 
S e kis h iba annak  figyelmen kívül hagyása volt, hogy X II. K ároly ugyan 
te tő tő l-ta lp ig  úr, istenfélő, vallásos, naponta háromszor istentiszteletet 
ta rtó  uralkodó, de m értékletes és bornemissza, önfejű, vakmerő, kiszámít
h a ta tlan  és egyszerű vad ember, ki nem alkalmazkodik, csak azért is, az 
előre készült gondos tervekhez s aki u tazása a la tt kétségtelenül saját tet
szése és önkénye szerint fog cselekedni. Ellentm ondást nem tűrő büszke 
nagyúr, nyug ta lan  és dicsvágyó, aki 25 éves korában, 1707 szeptember 15-én, 
ötödm agával belovagcl fényes nappal halálos ellenfele, Ágost szász király 
székvárosába, D rezdába s m ert az nem meri elfogatni, kénytelen a lakosság 
kitörő u jjcngásátó l kísérve vele együtt lovagolni! Aki török földön ön
kényes fogságában, Kenderben a leghitványabb szobában, földreterített 
szalm án alszik, lepedő nélkül, takaróul ócska kék köpenyét használva.

A ki kopasz feje dacára hálósapkát soha nem visel, aki a papucsot és 
hálóköntöst az elpuhultság lim-lornjának nevezi; aki utazása a la tt éppúgy 
nyergeli sa já t maga a  lovát, m int katonái; aki inkább utazik éjjel jára tlan  
úton, m in t fényes nappal a rendesen, m ert így kockázatosabb! Aki Kender
ben 600 svéd élén szembeszáll 26.000 törökkel; aki tíz hónapig nem mozdul 
ágyából — egészségesen, csak azért, hogy ezzel is bosszantsa szállásadóját, 
a török szultánt. S aki inkcgnitó kíván m aradni egész útja folyamán s 
nem ak ar találkozni VI. K ároly  császár-királlyal egyszerűen azért, mert 
nem hajlandó őt sem spanyol k irálynak  (Rex Catholicus), sem feljebbvaló
jának  elism erni, m ert a császár választott, ö pedig örökös uralkodó! S az 
örökös k irá ly  előbbre való még legyőzöttségében is, mint a hatalm a fényé
ben tündöklő, de csak választo tt császár!

*
X II. K áro ly  svéd k irá ly  1682. jún ius 27-én született Stockholmban s 

a ty já t 1697 április 15-én, tehát 15 éves korában követte a trónon. Ennek 
dacára önállóan uralkodott és országát bám ulatos vakmerőséggel védte 
meg az ellene szövetkezett dán-lengyel-orosz ellenséggel szemben. Még alig 
18 éves, am ikor Nagy P éter orosz cár 40.000 főnyi seregét tönkreveri 
1700. novem ber 30-án N arvánál 8000 főnyi seregével. Ezután sorban győzi 
le ellenfeleit, elfoglalja Lengyelországot s a lengyel országgyűléssel meg- *

* Lásd Ballagi Aladár: XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon. 1709— 
1715. Az Akadémia kiadása. Budapest, 19i2.
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fosztatja II- Ágost szász k irá ly t a  lengyel trón tó l s helyebe 1.04 jú liu sáb an  
Lesczinszky Szaniszlót választatja  meg. H atalm a tetőpontján  újból az 
oroszok ellen fordul, azonban M azeppa kozák fejedelem rabeszeleseie 
(viselte is egész életén át ezen egyszeri engedékeny sege kovetkezmenyeit) 
eltér eredeti tervétől s az ennek folytán k im erü lt svéd sereget ín agy P e te r 
cár Poltavánál óriási túlerejével 1709. jú lius 8-án tönkreveri Az egesz svéd 
sereg fogságba kerül, K ároly  is súlyosan megsebesül és Törökországba me
nekül. A szultán a legnagyobb hivatalos pom pával fogad ta tja  a szerencset- 
ien legendás h írű  hős k irály t, aki a D nyeszter-m enti Benderben telepedik 
meg. H árom  és fél évig szövi itt terveit, melyek állandóan gondot okoznak 
a vendéglátó töröknek. Végre is a porta  m egunja a vendégjoggal a aló 
állandó visszaélést és k iu tasítja . He K ároly  nem enged, fegyveresen all 
ellent, a janicsárok azonban elnyom ják (1713. február 11)̂  es a birodalom  
belsejébe, Demir-tas-ba viszik, ahol gondoskodnak e ltartásá ró l és bizton
ságáról, egyébként pedig közönnyel nézik dolgát.

Közben azonban nagyot fordul az európai po litika s m ia la tt K áro ly  
átköltözik Dimotika-ba, ahol a pestis megtizedeli kíséretét, ő m aga pedig 
úszik az adósságban, Anna angol királynő halá la  (1714. augusztus 11) és 
I. György hannoveri fejedelem angol tró n ra  ju tása  nemcsak szoros érdek- 
kapcsolatot terem t az addig viszálykodó A usztria  és F ranciaország között, 
de előbbire siirg'ős politikai szükséggé a lak ítja  K ároly  hazatérésének ügyét. 
Az ausztriai intéző kéz, Szavoyai Jenő herceg m esterien oldja meg e kér
dést: K ároly öt évi távoliét után elindul haza S védo rszágba!...

K ároly k irály  hazatérését hosszas tárgyalások  előzték meg, am inek 
két főoka volt:

1. A usztria államérdekei,
2. a hazatérési ú tirán y  m egállapítása.
A usztria államérdeke két kérdésben ny ilvánult:
Először: X II. K ároly ism erje el VI. K ároly  császár spanyol k irá ly i 

címét. Ez azonban sohasem tö rtén t meg.
Másodszor: A hannoveri fejedelemnek angol k irá llyá  tö rtén t m eg

választása következtéiben várható volt a ném etországi svéd b irtokoknak 
Hannover és Poroszország közötti felosztása, am i a svéd k irá ly  távolléte 
folytán könnyen keresztülvihető. Ezzel pedig A usztria  gyűlölt ellensége: 
Poroszország hatalm a nő meg. Ezt h iv a to tt m egakadályozni a hazatérő  
svéd király, akiről köztudomású, hogy irtózik a békétől és akitől joggal 
rem élheti A usztria, hogy hazatérése u tán  a Porosz- és Oroszország ellen 
m egindítandó háborút fogja legsürgősebb feladatának  ism erni!

A hazatérési útirány  m ikénti m egállap ítása ugyancsak igen fontos 
mellékkérdések m iatt volt döntő jelentőségű.

Először: Adjon ez alkalm at’ arra , hegy a svéd k irá ly  és az osztrák 
császár személyesen találkozhassanak. U tóbbi ugyanis azt vallo tta — s ezt 
X II. K ároly sohasem ism erte el —, hogy p svéd k irálynak , m int a német- 
országi svéd tartom ányok urának  följebbvalója (Oberherr) és hűbérura. 
Ez pedig az udvari etikett-szabályok értelm ében azon következménnyel já r . 
hogy a fejedelem (tehát a svéd király) csak levett kalappal já ru lh a t a 
császár elé! Csak természetes, hogy X II. K áro ly  erre nem  volt kapható, 
am it azzal kerü lt el, hegy a legteljesebb inkognitó  bejelentésével k íván a 
császár birodalm án átvonulni.

Másodszor: Az ú tirán y  m egállapításával kerültessék el annak a lehe
tősége, hogy X II. K ároly, a „lutheránus pápa“, érin tkezést találhasson a 
m agyar vagy erdélyi hitrokonokkal, akiért, m int vallásuk védőjéért (de fen- 
sor religionis) úgyis rajong tak  s akinek kiszám íthatatlansága az úgyis
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elégedetlen protestánsok között a legkalandosabb tervek lehetőségével 
rém ítette  A usztriát.

Harmadszor: Rákóczi szelleme s a szabadság eszméje még élt a m agyar 
lelkekben. K ülönösen E rdély  e tekintetben m egbízhatatlan. Viszont a török 
föld, honnan X II. K ároly elindul, tele kuruccal. A k irá ly  közvetlen kör
nyezetében szolgál Rákóczi volt moszkvai m eghatalm azott m inisztere, 
T halaba M áté erdélyi m agyar nemes, sőt egyik hadsegéde (Heidendorff 
K onrád) Rákóczinál szolgált m in t ezeres-kapitány.

Term észetes ilyen körülm ények között, hogy a bécsi udvar biztosíté
kokat kér a rra , m iszerint „rebelliseket nem  hoz magával".

És e rre  X II . K áro ly  ígére tet is tesz, am i tőle annál is inkább nem volt 
áldozat, m ert a lap jában  gyűlölte a  „rebelliseket", nem csak azért, m ert mint 
abszolút kényúr gyűlölte az olyanokat, m int Rákóczi Ferenc, aki a „törvény 
u ra lm át"  m eri követelni az azt lábbal tipró hatalom tól, de különösképen 
azért is, m ert éppen Rákóczi Ferenccel volt egy elintézetlen ügye.

X II, K áro ly  ugyanis még Benderből 1709. szeptemberében üzenetet 
kü ldö tt Rákóczinak b á lé  M eijerfelt János Ágost vezérőrnagy (generális 
m ajor) legbizalm asabb d ip lom atája  és hadvezére ú tján  s tőle segítséget 
kért azon tervéhez, hogy Felső-M agyarországon át a Lublin tá ján  táborozó 
svéd sereghez mehessen.

Rákóczi, aki még- 1709. jú liu s 29-én üdvözölte P é te r cárt a poltavai 
győzelem alkalm ából s aki éppen az orosz és francia  szövetségben kereste 
akkor ügye b iztosítását, term észetesen nem v álla lha tta  e terhes m egkere
sést és inkább a r ra  törekedett, hogy X II. K áro ly t P éter cárra l kibékítse. 
E  törekvése azonban eredm ény nélküli volt. De eredm ény nélkül m aradt 
nem csak M eijerfelt báró, hanem  az őt röviden követő Ivlinckowström Ottó 
Vilmos hasonlócélú küldetése is, ak it Rákóczi 1709. december 2-án M unká
cson fogadott. Mindezen eredm énytelen érintkezések voltak K ároly  ellen
szenvének egyéni természetéből folyó alapjai.

*
A hosszas tárgyalások  végre eredm énnyel já rtak : X II. K áro ly  elindult 

hazájába. Ezen ú tnak  hazánkon átvezető részét k ívánjuk  teljes részletes
séggel hely tö rténeti vonatkozásában és ilyetén csoportosítással ism ertetni.

M int m ár em lítve volt, 1714. novem ber 8-án hajnalhasadáskor érkezett 
X II. K áro ly  M agyarország (Erdély) határához: a  vöröstoronyi császári 
sáncerődítéshez. I t t  a  k irá ly t az erődítés parancsnoka, Jörger zu Tollat 
dragonyos hadnagy fogadja s lovakat bocsájt rendelkezésére, melyekkel 
azonnal fo ly ta tja  ú tjá t  Bojca  községen á t Nagyszebeniig, ahová aznap dél
elő tt 11—12 óra tá jb an  érkezik meg. I t t  postalovakat fogad és két posta
legény vezetésével az akkori legjobb és legbiztosabb postaúton, a Cibin 
m entén K eresztyénsziget (Grossau) szász-oláh falun át, vág ta tva  halad  a 
következő postaállom ás, Szecsel oláh falu felé.

A k irá ly t csupán D üring  Ottó Frigyes, a holsteini hercegről elnevezett 
lovasezred ezredese kíséri, aki egy évvel később S tralsund  ostrom ánál esett
el. A  k irály , kinek legnagyobb szenvedélye a lovaglás, term észetesen ekkor 
is a lehetőségig fokozza a gyorsaságot, am i azonban D üringnek szokatlan 
és ez okozza, hogy még Szecsel e lő tt á ju ltan  bukik le lováról. A posta- 
legények locsolják fel nagy  időveszteséggel szerzett vízzel s bizony reájuk  
esteledik, m ire elérik  a postaállom ást.

Szecselben a k irá ly  nem ak ar további időt veszteni. O tthagy ja  tehát 
az idősebb postaleg'énnyel D üring  ezredest s ő m aga a fiatalabbat tovább 
vág ta t a sötét éjszakába. Az ism eretlen úton azonban eltévednek s így 
a közben teljesen magához té rt D üring  a második postaállom ásra, Szerda- 
helyre, ham arabb érkezik, m int az eltévedt X II. K ároly. Innen együtt

1*
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haladtak a harm adik  postaállom ásra, Szászsebesre, ahol véget é r t a  lovas
posta és kezdődött a  szekérposta.

Ütjük ezután G yulafehérváron  á t N agyenyedre  vezetett, honnan m ás
nap (november 10) hajnalban  Felvincen, Kocsárdon, K eresztesm ezőn, az. 
Aranyos vizén és Tordán  át sietve u taztak  Kolozsvárig. I t t  rosszul lett, ez 
azonban tartózkodásnélküli továbbutazásában nem gátolta. A rendes postá
val (ordinaria posta) u tazott tovább Nádaskóródon, Nádasberenden, M agyar- 
nagy somboron, A lsóegrcgyen  és Bér éden á t Zilahra, ahová még aznap 
(november 10) érkezett meg.

Zilahon a k irá ly  Zoványi P ip is  György reform átus esperes házában 
szállott meg, mely m a is áll és 1911 óta em léktáblával van  megjelölve. O tt 
is éjszakázott és m ásnap (november 11) este fo ly ta tta  szekérpostával ú tjá t 
a legközelebbi postaállom ásig, Szilágy Somlyóig. Ezen az ú ton m ár nem 
D üring, hanem  gróf Poniatow sky  Szaniszló táborszernagy, Leszezynski 
Szaniszló lengyel k irá ly  testőrségének ezredese kíséri, aki Z ilahon érte utol 
uralkodóját.

Ez az útrészlet volt X II. K áro ly  k irá ly ra  a legkényesebb. I t t  kellett 
ugyanis szándékosan elkerülnie gróf W élezek  H enrik  Vilmos császári 
altábornagyot, aki m int VI. K áro ly  császár meg’bízottja, a  svéd k irá ly t 
ura nevében fogadni, üdvözölni és a  m agyarországi úton (Szilágysomlyó- 
tól Bécsig) kalauzolni és kísérni volt kirendelve.

M ár kifejtettem , hogy X II. K áro ly  semmi körülm ények között sem 
óhajtott VI. K árollyal találkozni. Szavoyai Jenő  kétségtelenül ennek meg- 
ígérésével tu d ta  csakis őt hazatérésre bírni, am i viszont ausztria i állam 
érdek volt. M ár pedig lehetetlen le tt volna a svéd k irá ly  részére az osztrák 
császár elkerülése, ha  találkozik utóbbi k iküldött m egbízottjával. A poli
tika keverte h á t a kártyákat:

1. gróf Welczek „véletlenül“ elkésve érkezett Szilágysom lyóra, hol 
fogadnia kellett volna a svéd uralkodót,

2. ez pedig ugyancsak „véletlenül” nem v á r ta  be a m egkésett grófot, 
hanem elutazott — nélküle.

De azért találkoztak. A sötét éjszakában az országúton s bizony nem 
csoda, hogy a koromsötétségben egyik sem ism erte fel a  m ásikat. A  cél 
azonban eléretett: X II. K ároly  inkognitó m arad t s elkerülte a VI. Károly- 
lyal való találkozást!

Még egy hivatalos ú r  várakozott h iába Szilágysom lyóban a svéd 
k irály ra: B alku László, B ihar várm egye kiküldötte, akit annak megfigye
lésére küldött ki a nemes várm egye, m iként fogadja a felséget a szomszéd 
K raszna várm egye s aztán adjon errő l h ír t  megbízóinak, m ert ők még 
„m agyarosabban óhajtanák  X II. K áro ly t fogadni. De míg B alku  uram  
az igazak álm át aludta, a siető k irály  átrobog'ott Somlyó, Kém er, Berettyó- 
déda, M argittá, Székely híd, N agyiéta  és H osszúpályin  á t Debrecenbe'.

A mai, trianoni h a tá r  szerint, Székelyhíd u tán  é rt a rra  földre, am ely 
hazánkhoz tartozik. Ezen az úton — valószínűleg* gyöng’élkedése m iatt — 
kissé lassabban ha lad t s a lkalm asin t valam ely útbaeső postaállom áson 
éjszakázott úgy, hogy csak novem ber I3-án érkezett Debrecenbe.

Nemcsak X II. K áro ly  svéd k irá ly  utazik ezen a vonalon. M ár jóval 
előtte Bt vonult á t aẑ  á lta la  lengyel trón ra  emelt Leszezynski Szaniszló 
leng jé l király, továbbá báró F abrice F rigyes E rnő holsteini m iniszter és 
vele De la M otraye dúsgazdag v ilág járó  francia  kereskedő. A k irály  után  
pedig erre  vonult a svéd sereg is 1714. decemberében. Az ezekre vonatkozó 
helytörténeti ism ertetés előtt foglalkozzunk röviden nevezettekkel is.
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Szaniszló lengyel király, Leszczynski Rafael poseni vajda fia. 1677.
K ároly  -iki^eRi^ Lenibein bei}- ö  is poseni vajda volt. mikor X II.tv a r  oly, aki elűzte a lengyel Ironrol ellenfelet tt ■ ,
országgyűlés á lta l 1704. június 12-én királlyá választatta. &A ^ o lta ía i
yesztes után neki is menekü nie kellett, ügyét rendezendő, in ch ü ta  török

xo lhmi T 'v - l llT C f X ' K ai'ülyhoz’ 1712- utolsó napjaiban. Moldvában 
y ,J(Ll a szultán parancsára száműzetésszerüen

A kkern ian-varba v ite tte  X II. K ároly állandóan igyekezett őt a lengvel 
ti ónra v isszaju tta tn i. Midőn azonban ez az 1714. április 22-én létrejö tt 
engyel-torok egyezn.ény következtében végleg kilátástalanná vált s a 

to okok a  földjükön elő lengyeleket (a k irá ly t hallgatólagosan beleértve) 
a birodalom  elhagyasara szólították fel, 1714. m ájusában Szaniszló is meg- 
indult Németország' leié. Ú tja hazánkon vezetett át.

Később Szaniszló Franciaországba került, ahol M ária leánvát XV. Lajos 
1125-ben noul vette. 1733. szeptember 11-én a  lengyelek újból királyukká 
választo ttak  s viselte is 1738-ig a lengyel koronát, midőn arról újból és vég
leg lem ondani kényszerült. Ezután Franciaországban élt, ahol jótékony
ságával, a művészetek és tudom ányok pártolásával tűn t ki, 1766. február 
23-án bekövetkezett haláláig.

*

A török földön élő X II. K ároly  környezetéből kiválik báró Fabrice 
F rigyes E rnő holsteini miniszter, aki az uralkodóval ellentétben, nagy víg- 
sagban éli idejét török földön. D rinápoly mellett saját villája van, nagy 
személyzettel, titk á rra l, szakáccsal, szolgasereggel. H atlovas hintón tesz 
k irándulásokat, húsz kópéval vadászik s jó asztalánál lengyel és svéd urak 
m ulatnak.

T ársaságunk egyik tag ja  De la M otraye francia kereskedő, szenve
délyes érem gyüjtő és utazó, ki be járja  egész Európát, a Keletet és sokat 
időzik^ X II. K áro ly  környezetében. Ú tle írásait két kötetben 1727-ben adja 
ki: „F oyayes en Europe, Asie et A frique“ címmel s műve sok tekintetben 
hazai történelm ünkre is érdekes és megbízható forrásmű.

A hazatérő svéd k irá ly t e két ú r  is követi, illetve megelőzi, de a vele 
azonos ú tvonalat (postaút) használva.

*
X II. K áro llya l török földön élt régi, dicsőséges hadseregének töredéke 

is. A k irá ly  hazatérésével az ő szenvedésük is véget ért és 1714. októberében 
fe lv irrad  részükre a hazaindulás hajnala.

A valam ikor dicsőséges csatákat vívó sereg azonban most siralm as 
lá tvány . A nehéz napok lerongyolják, lovaik gebék s a hozzájuk csatlako- 
z d ta k  karaván i ta rkasággá fokozzák a nagy össze-visszaságot. K árólynak 
fő büszkesége volt hadserege. Természetes tehát, hogy most takarn i akarja 
a A-alót: tisztje i is inkognitó utaznak. A tábornokok „csak“ kapitányok s 
m indenki megfelelő alacsonyabb rangot kap — az ú tra.

A sereghez csatlakoztak még a svédek hitelezői. Benderben a király 
koldusbotra ju to tt. A végsőkig el van adósodva, em berei ugyancsak. 
D ragonyosai a kölcsönvett 10 ta llérért százról adnak kötelezvényt. A gaval
lé r k irá ly  pedig valla lja  az adósságokat és fizetést ígér. S m ert m ás bizto
sítékot nem  tud  adni, feljogosítja a hitelezőket, kísérjék haza a sereget 
Svédországba. E zért m indegyiknek egy lovat ad az ú tra  s a svéd sereget 
az örmény, török, zsidó, görög- stb. uzsorások körülbelül 80 főnyi hada 
kíséri m in t atra cura a lovagok mögött!

A svéd sereg — az élelmezés m egkönnyítésére — több csoportban vonul
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hazánkon át. Erdélyen átvezető ú tjuk  nem azonos a k irá ly  ú tjáv a l s a rra  
csak Zilah előtt térnek.

A svéd sereg’ Törcsvárnál, B rassó felé haladva, öt oszlopban vonul át 
E rdély ha tárán  s összlétszáma 1168 ember, 1625 ló, 85 svéd- és 62 oláh kocsi, 
végül 28 uzsorás hitelező. Az első oszlop 1714. novem ber 8-án, m íg az ötödik 
november 12-én lépi át a  h a tá rt. Innen a négy első Rozsnyón á t B rassónak 
vonul, m ajd Höltövény, M agyaros, V argyas, Székelyzsombor, K őhalom  
községeken á t Szászkeresztúrra vonul. Az ötödik oszlop Rozsnyónál eltér 
a többi ú tjából s éppen az élelmezés m egkönnyítésére Vidombák, F ekete
halom, Vledény, S árkány  és Kóbor községeken á t halad ugyancsak Szász- 
keresztúrra. Innen együ tt haladnak  Segesd, Segesvár, C ikm ántor, Szent- 
gerioe-vonalon át M arosvásárhelyre. M ajd rövid pihenő u tán  Mezőbándok, 
Mezőméhes, Szováta, V álaszúton á t Derzsére. Innen  kettéosztva m enetel
nek. Az egyik csoport Balázsházán és Bréden át, a m ásik pedig B anyikán  
és M agyaregregyen á t Z ilahra, hol ism ét egyesülnek. Innen  kezdve D ebre
cenig ú tjuk  egyezik a k irá ly  álta l m egtett ú tta l s ugyancsak Székelyhíd 
u tán  lépnek mai csonka hazánk földjére.

&
N agyiét a (B ihar megye) község első átutazó vendége L eszczynski 

Szaniszló lengyel király, aki 1714. jún iusában  érkezik ide. A volt uralkodó 
m int „souverain voyageant incognito“ u tazo tt és útlevelében Comte de 
Cronstein, Lieutenant-Colonel (gróf K ronstein  alezredes) szerepel. Ú tja  
Brassó—Fogaras—Nagyszeben—K olozsvár—Zilahon á t a rendes postaúton 
vezetett, osztrák császári csapatok kíséretében. Vele u taz tak  még K oshull 
A ndrás ezredes, Tegenskjöld  alezredes, Loos őrnagy, báró Sparre, gróf 
Turstensson  és Iíierla  kapitányok, báró Ü xküll és Gerta hadnagyok, B töm 
bjeim , T ran fe lt és W rangéi testőrök és még sok altiszt, összesen 42 személy.

A következő vendég- a  svéd király, X II. K ároly, aki novem ber 12-én 
este haladhato tt i t t  á t s vagy  i t t  éjszakázott vagy  a következő posta- 
állomáson.

A svéd k irá ly t egyedül Poniatow sky gróf kísérte, m íg a többiek körü l
belül egynapi já rá sra  mögötte követték. A svéd k irá ly  útlevele nem  szólt 
term észetesen sa já t nevére, ő „Frisk Péter kap itá n y“ álnéven, D iiring 
ezredes pedig „Ungern E rik  kap itány“ álnéven utazott.

A k irá ly  u tán  kíséretének parancsra e lm arad t ta g ja i következtek, míg 
a sort a hazatérő svéd sereg zárta  be. Ennek első fele december 5-én és 6-án, 
-.i második pedig 8-án és 9-én érkezik N agyiétára,

H osszűpályi (B ihar megye) községen ugyancsak átvonu lt Szaniszló 
lengyel király.

Valószínűleg- itt éjszakázott X II. K áro ly  svéd k irá ly  novem ber 12-én 
és egész biztosan itt tö ltö tte  az éjjelt u tánajövő  kísérete, gróf B jelke  Tűre 
főhadsegéd és társai.

U gyancsak átvonul ra jta  a svéd sereg is december 6—8-án
Debrecen.
Á tutazik Szaniszló lengyel k irá ly  jún iu s  8-án.
K öveti X II. K ároly, aki novem ber 13-án ér ide. Megemlékezik errő l 

Debrecen varos jegyzőkönyve (1714. novem ber 13), mondván: „postai alkal- 
m atossaggal ment i t t  át, semmiféle nyilvános tisz teletadást nem fogadva e l“.

Ezek a történelm i tények. A hagyom ány — és akik ezt elfogadják  — 
term észetesen többet mondanak. íg y  Sziics István : Debrecen város törté-
fü d rő  C4^ot,AnT’ebf n ^  olvasható, hogy a k irá ly  Diószegi Sám uel akkori 
obno Széchényi-utcai (V aradi Szabó-utca) házában szállott meg, tanács

beliek papok es professzorok kedélyes társaságában  töltve idejét s alig
hogy fáradalm ait kipihente, lóháton (!) sietett tovább. (Idézett m unka



7

' 44‘ ,old*l Továbbm egy Csuthy Zsigmond: M agyar protest. egyháztörténet 
cím ű m üvében, m ondván, hogy a  k irály  Diószegi Sámuel, a híres füvész- 
hez szaHott meg Igaz, hogy ez a Diószegi Sámuel csak 1761-ben született, 
teh a t 47 evvel később, m in t X II. K ároly Debrecenben já rt!

D ebrecen városának  tehát csak átfutó vendége volt a király. Pedig 
a varos illő fogad ta tásra  ugyancsak készült. Egyrészt, m ert erre kormány
o k 1 fe lh ívást is kapo tt es másrészt, de főként azért, m ert a protestáns 
v ilág  koronás fe je t es védelmezőjét, m int hitsorsosát is méltó módon 
x iv an ta  fogadni. íg y  a város a sámsoni határban  fekvő földesúri föld
b irtoka u ta m  dezsmat h a t köböl búzára sz ''tó t tá  le annak ellenében, 
hogy a sám soniak a „felséges svéciai k irály  tran^xtusának alkalm atosságira 
teles v ad ak a t hoznak .

A k irá ly  azonban sietett. A város igaz m agyaros vendéglátását tehát 
helyette inasok élveztek. Öt követő kiserete és a svéd sereg’, mely utóbbi 
úgyis sokat szenvedett az ezen évben túlkorán beköszöntött erős tél rend
kívüli hidegétől, Öket^ toka ji borral trak tá lta  a főbíró éppúgy, m int a 
novem ber 24-én átutazó báró M üllern  svéd kancellárt és minisztert.

Igazo lja  ezt a városi számadáskönyvek egyik adata (1714. december 31), 
mely szerin t: „t. bíró ú rn ak  egy hordó tokaji borát gazda uraimék költöt
ték el a svékusokra, bíró uram  com missiójára fizettünk 40 forintokat".

D ebrecen m ár 1693. április 11-e óta szabad király i város, több mint 
5000 lakossal és igen k ite rjed t határral. Országgyűlési ülés- és szavazat
jo g á t azonban csak az 1715. évi 108. törvénycikkel éri el s tegyük hozzá, az 
ud v ar részére Bécsbe küldött 100 darab hízott göböly ellenértékéként. 
Éppen ezidőben kelt szerződés (1714. november 14, jóváhagyva 1714. december
18-án) a lap ján  szerzi meg jogát a katonai beszállásolástól való mentességre, 
am iért v iszont 26.000 ra jn a i forin tot fizet a kassai császári hadipénztárba.

A svéd sereg első oszlopa december 7—9-én, a második december 10-én 
van D ebrecenben. I t t  három napi pihenőt ta rtanak  s csak azután indulnak 
tovább. Ú tjuk  azonban it t  eltér a király h tjátó l és nem Balmazújváros, 
hanem  H ajdúböszörm ény felé halad.

D ebrecenből X II . K ároly  ú tja  Fegyvernek, Balmazújváros és a Hor
tobágyon  á t vezetett a Tisza felé, amelyen Csepeliéi komp vitte át. Ezután 
Tiszabábolna, Poroszló, Á tány, Tarnabod, Arokszállás, Hatvan, Aszód és 
K erepes  postaállom ásokon áthaladva, Pestre érkezik.

P est és Buda.
Szaniszló k irá ly  35 főnyi kísérettel 1714 június 14-én érkezik Budára. 

I t t  értesü l arró l, hogy gróf Regül Miksa Lajos császári altábornagy le 
a k a r ja  ta rtó z ta tn i egész kíséretével együtt, m ert közte sejtik X II. K árolyt 
is, k inek ekkor még  nem  volt átu tazási megállapodása. A h ír azonban alap
ta lan n ak  bizonyult és Szaniszló király június 17-én nyugodtan fo ly tathatta  
ú tjá t Bécs felé.

U gyanezen év októberében érkeznek ide báró Fabrice, De la M otraye 
és báró Görtz, aki még Szászsebesen csatlakozott hozzájuk.

De la  M otraye P este t elhanyagolt helynek mondja, szép görög temp
lommal. B uda váráró l m egem líti, hogy falain  még most is láthatók a vissza
foglaláskor szenvedett sérülések (1686 =  28 év!); M int érdekességről emle- 
kezik a  kereszténnyé le tt törökökről, akik más keresztény családokkal
házasodtak m ár össze. ,

N ovem ber 14-én érkezik meg a svéd király, X II. Karoly, akinek pesti 
ta rtózkodásáró l eddig nincs biztos adat. Pedig  igen valószínű, hogy az 
e rő lte te tt ú ttó l fá rad t k irá ly  megpihent itt, m ielőtt tovább utazott volna.
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A hagyom ány szerint a k irály  azon házban szállott volna meg, m ely 
a mai Váci-utca (akkor Lipót-utca) és Irán y i-u tca  (akkor Franciskám ig-, 
később Új-, majd K alap-utca) sarkán  állt s akkor 159. telekkönyvi számmal 
bírt. E házat 1696-ban vette meg 6 fo rin té rt Szabó Jáüos szabóm ester, tőle 
50 forin tért 1703-ban Ivanovics Tamás, kitől 1718-ban özvegye örökölte. 
A székesfőváros tu lajdonába k isa já títás  ú tján  1882. augusztus 10-én k e rü lt
70.000 forin tért özv. W im m er Jánosnétól s ekkor lerom boltatván, helyébe 
épült a mai felsőbb leányiskola.

Nagy, földszintes sarokház volt ez, padlásszobákkal, kettős m anzard- 
tetővel, melyben — K un Gyula fővárosi alpolgárm ester közlése szerin t — 
W immer „Scliildwirth“ nevű korcsm ája volt. Weszerle József egyetem i 
Tanár és Szalay Ágoston szerint (1. Romer F lóris: A régi Pest. 128—129. old.) 
vörös m árványtáblával volt a k irá ly  itten i szállása megörökítve.

A mai Irány i-u tca akkor egyenesenn i dunai repülőhídhoz vezetett, 
mely a mai R udasfürdő irányában, az 1687-jj nagy ostrom idején elpusztu lt 
61 hajóból álló hajóhíd helyett bonyolíto tta/le a budai átkelést. I t t  kelt á t 
X II. K ároly is a D unán, hogy ú tjá t B udán át fo ly tatva, találkozhassak 
báró Görtz György H enrik  holsteini m iniszterrel, aki a bécsi u d varnál a 
k irály  utazásának tulajdonképeni titkos közvetítője volt. E  kiváló d iplo
m ata és in trikus nem volt svéd állam polgár, mégis a k irá ly  bizalm asa, 
majd svéd  követ és főkincstárnok.

Budáról X II. K ároly  P ilisvörösvár—Dorog—N yergesú jfa lu  (utóbbi 
helyen éjszakázott tá rsa ival az őt követő Poniatowski) Neszmély—D una- 
almás—Ács—Gönyü—Győr—Abda—Öttevény—M oson-vonalon á t ju to tt el 
Németzárfaluig, ami m a m ár — sajnos — nem m agyar terü let.

Innen, Pozsonyt elkerülve, Köpcsényen át valószínűleg novem ber 16-án 
ér Bécsbe, mely városon m egállás nélkül áthaladva, novem ber 22-én h a jn a l
ban kopoghat be a stralsundi várkapun.

Vöröstorony—Bécs 8 nap s ez m u ta tja  a k irá ly  teljesítm ényének igazi 
értékét.

A svéd sereg ezalatt a következő ú tirányban  halad:
H ajdúböszörményen  december 10. és 11-én á thaladva érkezik.
Hajdúnánásra  december 11 és 12-én.
Tiszaeszlárra december 11. és 13-án.
Tokaj december 11-én az előcsapat, mely kompon kelt á t a Tiszán s 

másnap it t  pihenlot ta rt. Az utócsapat Sparre vezetésével 14-én csak elvonul 
Tokaj mellett.

Szilágy Somlyóról külön érkezik ide 16-án két lengyel tisz t: Buszk K áz- 
niér és K rulow itz János, akik K assára  készülnek. Az itt időző Welezek a l
tábornagy azonban ettől e ltiltja  őket, sőt Gassner itten i császári had
biztosnak a részükre adható előfogatokat is le tiltja , dacára annak, hogy 
nevezettek gróf S tainville Is tván  lovassági tábornok, erdélvi főhadparanc«- 
noktól kaptak útlevelet!

Tokaj ezidőben fontos közlekedési csomópont volt. V árában  a Lanthen  
gyalogezred félszázada állomásozott. Volt it t katonai rak tá r, sóház, posta- 
allomas, sok kincstári épület, kapucinusok stb. s. ígv a svédek megfelelő 
elhelyezést kaphattak.

Szerencsen éj jelezett december 14-én a svéd utócsapat-
Miskolcra pedig ugyanezen a napon vonult be H ard  altábornagy  veze- 

tese a ia tt a svéd eio- s m ásnap az utócsapat is. Mivel 16-ika v asárnap  
utóbbi pihenőt ta rt.

Mezőkeresztesen az előcsapat 15-én, az utócsapat 16-án.
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Mező N agym ihályon  pedig- 16, illetve 17-én vonult át.
Á tányon  17-én, míg
H evesen  december 18-án vonultak át a svédek.
Á rokszállás—H ort—H atvan  községeken 18-ától 21-ig vonulnak át. 

E dd ig  — H eves megye területén  — e várm egye élelmezte őket, azonban a 
m egyei főbiztos szám adásai nincsenek meg. A megye levéltárában elfekvő 
1714. novem ber 8-i jegyzőkönyvből azonban m egállapítható, hogy ezen napon 
ta r to tt  közgyűlésben té tettek  meg a  szükséges intézkedések.

E zu tán  érkezik a sereg P est megye területére s itteni ellátása Cegléd, 
K ecskem ét és N agykőrös városok kötelességévé tétetett. A nemes, várm egye 
„bőséges gazdálkodást“ (azaz ellátást) rendelt s ennek biztosítására elren
delte, hogy e három  város vadásziadon , főként vadkant, szarvast, túzokot 
cs foglyokat.

A  svéd sereg  ú tirán y a  Héviz-Györk—Bag—Gödöllő.
H éviz-G yörkre bort Nagykőrös lisztet, szénát és abrakot Cegléd szállít.
Bag-ra 20 akó bort ugyancsak Nagykőrös, Gödöllőre bort Kecskemét: 

it t  vo lt a  fo rspontváltás is, december 20-án s a három város 22 szekere, 
132 ökörrel és 32 nyerges lóval állott it t a svédek rendelkezésére.

A svéd előcsapat december 21-én száll meg Szada-n hová Nagykőrös 
szá llít lisztet és szénát.

Az u tócsapat, ném ileg eltérő útvonalon, Aszódra  ta rt, hová m ár decem
ber 20-án m egérkezik Cegléd és N agykőrös 10—10 akós borszállítm ánya.

V alószínűleg Aszódon fogadta Sparre  Axel svéd fővezér a környéki 
evangélikus papság  küldöttségét,, átvéve tőlük X II. Károlyhoz intézett 
kérvényüket, m elyben üldözött egyházuk elvesztett szabadságának vissza
szerzéséhez kérik  m agas pártfogását.

A  svéd u tócsapat (vagy egy része) december 22-én Veresegyháza  köz
ségben ta r t  m ásfélnapos pihenőt, hová Kecskemét városa szállít reszure 
20 akó bort, J ó l  bepecsételve.“

U gyancsak 22-én vonul be a svéd előcsapat Pestre, s itt meghalván, 
23-án kel á t Budára. Készükre Kecskemét h a jt fel 20 hizlalt ökröt es Cegled
szénát, m eg konyháravalót.“

A  m ásodik csapat 24-én érkezik, 26-án követi őt a harm adik os,z op.
B uda v árán ak  ezidőben gróf Regal Miksa Lajos abtábornagy ' volt a 

parancsnoka,, aki császári tábornok létére lialalaig hi iu u foe-adia
T alán  ez is sa rk a lta  abban, hogy a legnagyobb vendegbaratsaggM f ^ a d  a 
a h itrokon svédeket. Tény, hogy Sparre svéd főparancsnok X II. K aio ljhoz 
1714. dec. 31-n í r t  levelében alig  tud betelni dicseretevel.

Saino« a  főváros levéltárában semminő adat sincs a svéd sereg- at- 
v c J r S i .  Ennek valószínű oka, hogy a két város nekik• em s™l;
gá lta to tt, lévén m indenféle szolgá Itatástól az 1/03. október 23 i kiváltsa^

le™  B r f l r é Í T ^ d  előcsapat 24-é„ tmlnl és é r t e i k  Piltivörösvárra  s itt

előkés 27-én'az utóesapat.
N eszm élyen  december 27-28 és 29-én vonulnak at. Ugyanekkor főtiszt

je ik  a  szomszédos Duna Alm áson  laknak.
Ács községben december 28-31-ig, tehat négy napig van a svéd se eB.
OyBr Szentívánba  29-én érkezik az 

m íg  az u tócsapat i t t  á thalad  pihenés nélkül ujev n a p ján G y o i •_
Győrbe december, SO-áí ér az első » f

A  m ásodik újév  nap ján  m egállás nelkn i
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Abda  községben, mely akkor a győri várnak  földsáncokkal erősíte tt 
elővédműve volt, pihenőt ta rtanak  és

Lebeny és Szentm iklós községben 1715. jan u ár l é n  és 2-án vannak.
Moson Szolnok községben jan u ár 2-án pihenőt ta r t  az első hadosztály,
Mosonba pedig ugyané napon érkezik a második, m íg ja n u á r 3-án 

kedden, az egész sereg pihenőt tart.
Zurányba  jan u ár 4 és 5-én van az első, 7-én a harm adik.
M iklósfalván  ugyanakkor és 6-án is a második, 7-én a harm adik.
Magyar-Óvárt pedig ugyané napokon a harm adik  hadosztály tartóz

kodik. E  városban számolnak el Sparre  és H ard svéd tábornokok a császári 
biztosokkal s a pontos ellátásért megelégedésüket ny ilván ítják .

1715. jan u ár 8-án az utolsó svéd katona is átlépi az osztrák h a tá r t és 
1715. március 18-án az elő-, 29-én pedig az utócsapat is m egérkezik S tral- 
sundba. A seregnek 140 napig ta rto tt az az xit, melyet k irá lyuk  14 nap a la tt 
te tt meg!

Az átvonuló svédeket természetesen m agyar csapatok figyelték meg 
az egész ú t alatt. És pedig:

Bihar megyében: a gróf Pálffy Miklós m orva gyalogezred. Szabolcs 
megyében és a H ajdú varosokban a Bonneval gyalog és a Montecuccoli 
vértesezred, Zemlén  megyében a N euburg, a Lanthen, a  herceg W ürtem berg 
gyalogezredek és a Neuburg vértesezred, Borsod megyében a herceg W ü r
tem berg gyalog és a gróf ühlefeld Leó vértesezred, H eves megyében és a 
Jászságban a Lanthen gyalog és a báró Ebergényi László huszárezred, Pest 
megyében a gróf Kegal Miksa Lajos és az A hum eda gyalogezredek és az 
Ebergényi huszárezred, Esztergom és Kom árom  megyékben a F aber gyalog 
és a báró Splényi János László huszárezred, Győr megyében a H eister 
gyalog és a  Mendoza Conde de Galbos dragonyosezred s végül Moson 
megyében a gróf Starhem berg Guido gyalog és g róf Jö rg e r zu Tollet d ra 
gonyosezred. E csapatok azonban nem kísérték a svédeket, csak a k ijelö lt 
útvonal főbb pontjain  készenlétben állva, figyelték az elvonuló svédeket.

K ét évszázad morzsolódott le ez események óta az Idő nagy óralap ján , 
mely a la tt alig  volt érintkezésünk északi barátainkkal. Csak a világháborúi 
hozta ismét hozzánk és közelebb e nemes népet, mely segítséget, tám ogatást 
n y ú jto tt mindég és ott, hol szenvedéseket kellett enyhíteni.

Ma, am ikor nem lehet a szenvedő m agyarságnak  elegendő b a rá tja , 
helyes volna feleleveníteni a két évszázad előtti kapcsolatot, melynek minden 
érdekelt város vagy község szentelhetne valam elyes form ában egy-egy 
m aradandó emléket.

„Minden dal, elm últakról énekelve, m inden kő, régi te ttek  helyén 
emelve, egy-egy lépcső, mellyel m agasabbra lehet em elni egy nemzetet*'. . .

Néhány dallal és néhány kővel egy egész országot tudnánk bará tu l 
nyerni, érzelmi és erkölcsi kötelékkel magunkhoz csatolni.

A lig van állam  Európában, mellyel évezredes történelm ünk ne m u ta tna  
kisebb-nagyobb kapcsolatot. Ezek felelevenítése, megörökítése oly nemes te tt 
volna a „hálás utókornak**, mely méltó form ában tenné még ism ertebbé a 
m agyar nevet s ezzel kapcsolatban a m ai m agyar ügyet is.

A jelennek legfontosabb feladata a m agyar jövőnek előkészítése és 
szolgálása lévén: kutassuk fel és örökítsük meg az emlékeket, m ert ezzel 
a m agyar jövőnek leszünk hasznos m unkásai.

H orváth K ároly.



PESTBUDAI EMLÉKLAPOK
DR. GÁRDONYI ALBERT s z é k e s f ő v á r o s i  f ő l e v é l t á r o s

A M agyar Tudományos Akadémia 
és a főváros.

Gróf Széchenyi Is tv án  te tté  vált 
szava a m agyar nyelv és tudom ány 
ápolása érdekében és innen kezdve 
rend íthete tlen  h itte l fo ly tato tt mun
kássága azon cél szolgálatában, hogy 
nem zetét anyag i és szellemi tekin
tetben eg y a rá n t emelje és erősítse, 
m indenkor vonzó példa volt és kell, 
hogy legyen mindazok számára, 
akik vezérségre h iva to ttságukat szer
vesen, nemes összhangban kívánják 
kapcsolatba hozni a m últ éltető gyö
kereivel. I ly  módon, a m últ és a je
len m integy feles em eltyűjén b ir
tokunkba ju to tt  ism eret és ak a ra t
erő szükséges ahhoz, hogy valak i és 
főleg a vezér a kor ütőerére tehesse 
u jja it  és m egértse lüktetéseit. Szé
chenyi akkor is a  kor ütőerére tette 
u jja it  és m egértette lüktetéseit, m i
kor a M agyar Tudom ányos Akadé
m iát m egalapíto tta. És valóban ta 
láló K ossuthnak  az a megjegyzése, 
hogy: „lépései sem korán, sem ké
sőn nem érkeztek '1. H a Széchenyi 
ha tározo tt elszántságára gondolunk, 
úgy  tű n ik  fel, m in tha önm aga hal
lo tta vo lna C sernátoni Bőd Péter 
óhajtását, hogy „igen jó volna tu 
dós emberekből álló M agyar Társa
ságot, a m agyar nyelvnek ékesgeté- 
sére, m in t más nemzetekben vagyon, 
felá llítan i"; és m intha állandóan 
fülében já r t  volna Bessenyei György 
m egállapítása, hogy „valam eddig a 
nemzetek anyanyelveikkel el nem 
kezdettek fényleni, addig homály
ban nyögtek". U gyanennek „Egy 
M agyar T ársaság  irán t való jám 
bor szándék“-át és benne azt a té
telt, hogy „az ország boldogságának 
lég-főbb eszköze a tudom ány, a tu 
dom ánynak kulcsa a  nyelv, meg pe
dig m inden országnak született 
nyelve" — úgy látszik —, Széchenyi 
Is tv án  fogta fel leghelyesebben és 
é rte tte  meg legjobban. És gróf Te

leki László buzgó esdeklései a ma
gyar nyelv előmozdításáról ő benne 
érlelődtek cselekvő gondolattá 1.825- 
ben, a pozsonyi diéta november 2-án 
ta rto tt kerületi ülésében. I t t  és ek
kor gyú jto tta  fel Sopron vármegye 
követe, Nagy Pál, a „valóságos fla- 
gellum", a m agyar nyelv művelése 
s annak becsmérlői elleni védelmére 
egy M agyar Tudós Társaság felál
lítása érdekében ta rto tt nagyhatású 
beszédével azt „az áldozati lángot, 
melynek a M agyar Tudós Társaság- 
m egalapítását köszönhetjük". (Szász 
Károly, gróf Széchenyi István  és 
az Akadém ia m egalapítása. Bpest, 
1880. 93. 1.) A tüzes követ három 
szori „pénz" kiáltása szívén ta lá lta  
Széchenyit, mire ez nagyértékü ál
dozatot hozott a haza oltárára. 
Nagylelkűsége követőkre ta lált s 
m ire az országgyűlés véget ért, az 
első négy alapító november 3-i á l
dozata, 118.000 forint, több m int a 
kétszeresére emelkedett. (Szász, i. 
m. 129. 1.)

M iután a törvényhozás a M agyar 
Tudós Társaság a lap ításá t az or
szág- törvényei közé becikkelyezte 
(1827. évi 11. t.-c.), m egindultak a 
szervezési és a m egalakulásra irá 
nyuló biztosabb medríí munkálatok, 
állandó és különös figyelemmel arra, 
hogy a nemzeti nyelv és irodalom 
művelése a szervezeti keretek által 
is minél hatásosabban előmozdít- 
tassék. Ennek érdekében a követ
kező években is történtek üdvös vál
toztatások: a szervezet h iányai pó
to ltattak , hibái orvoslást nyertek. 
M indazonáltal az anyagi erő elég
telensége m ia tt a tudom ányos m un
ka nem vehetett oly lendületet, hogy 
az illetékesek várakozását kielé
gítse. Az Akadémia felállítása, ille
tőleg m unkásságának 1831 február
14-én tö rtén t m egindulása óta el
m últ három évtized tudományos 
eredményei „még m indig oly sóvá-
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nyak voltak, melyekkel dicsekedni 
nem igen lehetett". (Vázlatok a Ma
g y a r Tudományos Akadémia félszá
zados történetéből. Bpest, 1881. 146. 
1.) Az eredményesebb m unka egyik 
főakadálya az volt, hogy a tudom á
nyok otthonának nem volt saját 
otthona. A dunaparti D erra-, majd 
az U ri-utcai T rattner-K árolyi-féle 
házban bérelt helyiségek szűkek s 
ezért céljának nem voltak megfele
lők; becses könyvtárának és gyű j
teményeinek a tudom ányos ku ta tás 
nem vehette hasznát, m ert ott nem 
voltak elhelyezhetők. A tűrhetetlen 
állapotnak minden áron véget kel
le tt vetni.

A nehéz feladat megoldására gróf 
Dessewffy Em il, az A kadém ia má
sodik elnöke vállalkozott, aki attól 
kezdve, hogy az Akadém ia elnökévé 
1855 április 17-én m egválasztották, 
erős hittel és ernyedetlen k ita r tá s 
sal az ország- első tudom ányos in té
zetének kívánatos működését gátló 
körülm ények megszüntetésén fára
dozott. Főtörekvése mégis a r ra  irá 
nyult, hogy az Akadémia vagyonát 
g y arap ítsa  és sa já t otthont szerez
zen számára. Jelszóba foglalható 
program m ja lett: „házépítés és va- 
gyonöregbítés". És fáradságot nem 
ismerő, lelkes buzdításaival elérte 
azt, hogy az alaptőke egy év ala tt 
megkétszereződött s a ház építésére 
közel 400 ezer forin t gyűlt össze. 
Felbuzdulva a nemzet áldozatkész
ségén, 1860-ban a X IX . nagygyűlé
sen meggyőződéssel hirdette, hogy 
„lesz tőkéje az Akadémiának, s nem 
háza lesz, de palotája!" (Vázlatok, 
152. 1.)

Az eddigi eredm ényektől megnö
vekedett bizalma sugárzik ki abból 
az átiratából is, melyet 1860 február
7-en P est város tanácsához és köz
ség-tanácsához intézett. Kérelm ét 
ekkép vezeti he: „A M agyar Tudo
mányos Akadémia, a  hazafiak á lta
lánosan nyilatkozó buzgalmas ada
kozásai folytán, azon helyzetbe fog
ván rem ényem  szerint jönni, misze
r in t m agának saját lakot építhes
sen, ezt az ország fővárosában, Pes

ten szándékozik foganatosítani". — 
E rre  való tek in te tte l kérdést intéz 
a városi és község-tanácshoz, nem  
lenne-e hajlandó a város tu la jdoná
ban levő, a Feldunasoron  a Fő-út 
és a  Széchenyi-utca között fekvő és 
a D unára  szolgáló te lket a M agyar 
A kadém iának ju tányos áron b irto 
kába bocsájtani. H ogy céljá t elérje, 
a ráb írá s  meggyőző eszközeihez 
nyúl. K ife jti ugyan is kérelm ének 
indokolása során, hogy P es t v áro 
sá ra  jelentős előnyök fognak há- 
ram lan i abból, ha  egy  üres és most 
nem jövedelmező telke beépítte tik ; 
ezáltal számos iparos és kézműves 
foglalatosságot nyer; ha  azon a he
lyen egy díszes középület fog ja  a 
város díszét és szépségét emelni, a 
többi telkek becse is  nőni fog; te 
kin tette l továbbá a M agyar Tudo
mányos A kadém iának, m int közin
tézetnek általános üdvös célja ira , 
nem lehet és nem szabad kételked
nie, hogy az országnak a nemes v á 
ros hazafiságába helyezett bizalm a 
semm iesetre sem fog m eghiúsulni. 
Nem kevésbbé lelkes hangot hasz
nál a február 22-én kelt beadványá
ban is. K iem eli, hogy csupán az o r
szág fővárosához való ragaszkodása 
és irá n ta  való meleg rokonszenvé- 
nél fogva fo rd íto tta  figyelm ét az 
em líte tt telekre, azt k íván ta  u g y an 
is, hegy midőn a  nemzet lelkes buz
galm a lehetővé teszi, hogy az A ka
démia építhet, ezen alkalom m al a 
város dísze és szépsége annak  leg
kitűnőbb részén nyerhessen egy
szersmind gyarapodást; és hogy ak 
kor, midőn a város a haza szellemi 
és tudom ányos emelésére és nem e
sítésére fennálló A kadém iának telket 
nd, egyszersm ind önm agát emelje 
szépségben, díszben és az eg-ész haza 
közelismerésében.

A községtanács 1860 feb ruár 7-én, 
vagyis még az első á tira t keltének 
napján ta rto tt ülésében leszögezte, 
hogy kész örömmel áll rá  a rra , hogy 
a vétel ügyéről az A kadém ia elnö
kével tárgyaljon . E célból báró Pod- 
maniczky László községtanácsos e l
nöklete a la tt kilenctagú bizottságot
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küldött ki. A kérdés m egvitatására  
a bizottság- többször ülésezett. M ár
cius 4-én ta rto tt ülésében dr. Burg- 
h a rd t Ferenc községtanácsos javas
la tá ra  kim ondta a bizottság, hogy 
előterjesztést tesz a községtanács
hoz, mely szerint az em lített telek 
fele része ingyen adassék át az A ka
dém iának, a  másik fele pedig 120 
f r t  becsáron D-ölenként. A község
tanács 1860 m árcius 17-én ta rto tt 
ülésében a  kiküldött bizottság ja 
v asla tá t egyhangúlag elfogadta. A 
h a tároza t hozatalánál a következő 
szempontok vezették: Pest város 
m éltósága, az ország reménye és 
biztos várakozása, melynek méltó
képen kell megfelelni, a többi vá
rosok fényes példája, melyekkel 
szemben Pest városa, m int az or
szág fővárosa, nem m aradhat h á t
térben, a tudom ány irán ti köteles
sége, továbbá az az érdek, hogy az 
A kadém ia állandóan Pesten  m arad
jon, hogy az építkezéssel kapcsolat
ban az ip a r foglalatosságot kap s 
így  tekintélyes összegek kerülnek 
forgalom ba, hogy élénk tudom ányos 
élet fog kifejlődni, melynek nyomán 
az anyag i jólét is nőni és erősödni 
fog. Szám ított a községtanács a rra  
is, hogy az akadém iai vétel kedvező 
ha tássa l lesz a többi telek vételárá
nak a  k ia laku lására  is és maga a 
vásárlási kedv is gyarapodni fog, 
vagyis, hogy a város a hozott áldo
zatért m ind tudományos és szellemi, 
m ind anyagi és ipari tekintetekben 
jelentős előnyöket fog elérni. A köz
ségtanács m árcius 17-én 58. szám 
a la tt hozott határozatát a belügy
m iniszter 1860 április hó 22-én kelt 
12.491. sz. rendeletével jóváhagyta. 
Az adásvételi szerződés a főváros 
és az A kadém ia között 1860 m ájus 
12-én köttetett. E szerint Pest vá
rosa odaajándékozza, illetőleg el
ad ja , az Akadémia hálásan elfo
gadja, illetőleg megveszi a Felső 
D unasoron a Fő-út és a Széchenyi- 
u tca  között az újonnan épített vá
rosi rak p a rt felett fekvő üres tel
ket, körülbelül 1300 d -ö lny i k iterje
désben olyképen, hogy a telek fele,

vagyis 650 [j-öl az Akadémiának 
egészen ingyen engedtetik át, másik 
feléért, vagyis szintén 650 D-ölért 
pedig □-ölenként 120 ausztriai é r
tékű forintot, azaz összesen 78.000 
fo rin t vételárat fizet. Ha rendes fel
mérés u tán  a telek többnek ta lá lta t
nék 1300 □-ölnél, a többnek a fele 
szintén ingyen, fele pedig 120 fo
r in té rt fog az Akadémiának á t
adatni, ha pedig kevesebbnek ta lál
tatnék, a hiányzó D-ölek vételára a
78.000 forintból le fog számíttatni. 
Az Akadémia kötelezi magát, hogy 
mind az ajándékozott, mind a vett 
telekrészre 1861 jan u ár 1-től számí
tott négy éven belül szilárd, leg
alább kétemeletes házat fog építeni; 
az ajándékozott fele részre nézve a 
szerződő sz, kir. város fenntartja 
m agának azt a jogot, hogy ha ezen 
telek azon céltól, melyre ajándékoz
ta tok , elvonatnék, az a város b ir
tokába ingyen visszaessék. Az á t
ruházás összes költségeit és bélye
geit az Akadémia egyedül viseli; a 
várost illető százalékról a város le
mond, ami 782 forintot tesz ki.

A telek felmérése és átadása m á
jus 22-én történt az Akadémia és 
Pest város képviselőinek jelenlété
ben. Ez alkalommal a telek k iterje
dése 1304'/2 D-ölben állap íttato tt 
meg. A 4V-2 n-öl vételárának fele ré
szét, azaz 270 forintot az Akadémia 
a városi pénztárba azonnal befizette. 
A felmérés u tán  Czigler Ferdinánd 
tanácsnok a telket Pest város ható
sága nevében a M agyar Tudomá
nyos Akadém iának ünnepélyesen 
átadta. Ezután az Akadémia képvi
selői azt a kérelmet terjesztették 
elő, hogy a D orottya-utca fo lytatá
sát képező, újonnan nyitandó utca 
„A kadém iai-utcá“-nak neveztessék, 
amihez a községtanács 1860 augusz
tus 11-én ta rto tt ülésében hozzá is 
já ru lt.

Ami az Akadémia palotája szá
m ára adott telek értékét illeti, Tóth 
Lőrinc, a M agyar Tudományos Aka
démia akkori pénztárnoka szerint 
az 1304‘/a D-öles háztelek legalább
250.000 forintot ért. Ha ebből a fele



részért fizetett 78.000 forintot leszá
mítjuk, a főváros ajándéka legki
sebb számítással 180.000 forintnyi 
értéket képvisel, s így a főváros az 
összes alapítók sorában első helyen 
áll. és báró Sina Simont, aki a ház 
felépítésére 80.000 forintot szánt az 
Akadémiának, és gróf Széchenyi 
Istvánt is megelőzi. (Vázlatok stb. 
című i. m. 146. és 154. 1.) A fő
iáros tehát méltó módon vett részt 
a Tudományos Akadémia második, 
anyagi megalapításában, amit az 
1800 május 29-én kelt köszönő ira tá
ban az Akadémia hálás szívvel el
ismert. „A nemes tanáes e tette ál
tal — így szól a köszönő á tira t — 
Európa előtt azon elsőrendű váro
sok sorába írta. be Pestet, melyek a 
tudományt nemcsak becsülik, hanem 
a tudományosság érdekében semmi 
áldozattól nem tartózkodnak. És 
megmutatta, hogy azon küldetését, 
mely szerint a nemzeti műveltség
nek nemcsak helyszínéül, hanem 
egyik hatalmas tényezőjéül is van 
hivatva, érti és teljesíteni tudja és 
akarja is.“ (Főv. Levtár. V. 112/1860.)

Dr. Búdé Jusztin.

A pest—kőbányai próbavasút emlé
kezete.

A/. 1825/27. évi pozsonyi ország- 
gyűlés hazánk közlekedésének jav í
tására fontos határozatot hozott. A 
jelenlevő karok és rendek látva azt, 
hogy Európa államaiban a keres
kedelem fellendülésének és megúju
lásának problémáját csak a közle
kedés átalakítása, illetve gyorsabbá 
tétele oldhatja meg, egyeseknek 
y;igy alkalmi társulatoknak vasutak 
építősére szabadalmat engedélyeztek. 
E nagyjelentőségű mozgalom élére 
József főherceg, az ország nádora 
állott, aki állandóan kereste az ösz- 
szeköttetest a külfölddel, hogy a 
közlekedés terén a technika, ú jítá
sait az orsz tgban is meghonosítsa.

Az idegen szabadalomtulajdono
s o k  és leltük;lók készséggel siettek 
Magyarországba, hogy a legfelsőbb 
helyről megindított mozgalomnak 
felajánljak szolgálataikat. Az elsők

között volt Bodmer János Gáspár, 
a badeni nagyhercegség sóbányái
nak igazgatója, aki még az ország- 
gyűlés tartam a alatt, 1827. év  ̂ele
jén Pozsonyba jött, hogy vasú tjá- 
nak m intáját bemutassa József n á
dornak és az országgyűlés ta g ja i
nak, akiknek ez alkalommal a tad ta  
a tervbe vett pest—Szolnok—debre
ceni vasútvonal építésére vonatkozó 
költségvetését is. Bodmer szabadal
ma lóval vontatható kétkerekű le
begő vasútra vonatkozott, melynek 
szerkezete röviden a következő volt: 
a pályatestet a földbe vert bakokra 
helyezett gerendák és erre  erősített 
sínek alkották, a kocsik pedig m ind
két oldalon saroglyaszerűen függ
tek alá a kerekek tengelyére erősí
te tt vastartórudakon, a kocsikról le
lógó láncok pedig a kocsikra rako tt 
áruk megkötésére szolgáltak.

József nádor a benyújtott a ján la 
tot nagyon kedvezőnek találta , azon
ban, tekintve az építéssel járó  nagy 
pénzbeli áldozatokat, azt tanácsolta, 
hogy előbb próbálják ki a. vasút 
használhatóságát és építtessenek e 
célból rövidebb távolságon úgyneve
zett „próbavasutat“, melyet a n á
dor Pestről kiindulóan az egy mér- 
földnyi távolságra levő kőbányákig- 
tervezett. A vasútépítési költségek 
összehozására pedig részvénytársa
ság felállítását javasolta. A vállal
kozás sikere érdekében egy végre- 
hajtóbizottságot is alakított, m ely
nek elnökévé Wenckheim József bá
rót-, tagjaivá pedig Fesztet ics János 
grófot, Teleki József grófot, B rudern 
.József bárót, Podmaniczky K ároly  
bárót, Keglevich Sándor grófot, Diet- 

József bárót, Hangyás Dávid 
várcsbírót, Kemnitzer K árolyt, Fell- 
ner Benedek tanácsost, M ayerffy 
Ferencet, Kappel Frigyest, továbbá 
a megyei és városi mérnököket és 
Spiegl József ácsmestert nevezte ki.

Wenckheim báró a kinevezés kéz
hezvétele után Bodmer-rel együtt 
Pestre jött. M iután április 19-én a 
nádor által kijelölt területen a hely
színi szemlét m egtartották, W enck
heim báró a bizottság tag ja it ápri-
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]is 21-ére gyűlésre h ív ta  össze, hogy 
a részletkérdéseket megbeszéljék.

A bizottság ülését a fenti napon 
meg is ta rto tta , amelyen az elnök 
örömmel je lentette be, hegy a k i
bocsátott 280 darab 50 conv. frt név
értékű részvényt mind eladták és 
így a tervező Bodmer által kimu
tatott 14.000 conv. fr t rendelkezésre 
áll. E zután á tté rt a bizottság a  vas
útvonal irányának  végleges megál
lapítására. U gyanis az eredeti terv 
az volt, hogy a próbavasút a ké
sőbben építendő pest—Szolnok--deb
receni vonal egy részét fogja ké
pezni, azonban ezt a tervet elejtet
ték azért, m ert olyan irányban kel
lett vezetni a  vasú t vonalát, hogy 
egyrészt a részvényesek egyéni ér
dekeit szolgálja, másrészt, hogy 
könnyen csatlakozhassák az épí
tendő pest—Szolnok—debreceni vo
nalhoz. Az április  19-i helyszíni 
szemle és a bizottság határozata 
alapján a vasútvonal végleges irá 
nya a következő le tt: a vasút az 
ligynevezett „hatvani lineától" in
dulva ki, egyenes vonalban haladt 
a kőbányai szőlőkhöz, ahol két ágra 
szakadva, egyik része a Kauser-féle 
és a Szépítő B izottm ány kőbányái 
mellett elhaladva, a Leclmer-féle 
téglaégetőnél végződött, másik része 
pedig a kápolna és a kőfejtők érin
tésével az itten i téglaégetőig veze
tett. Ennek a vonalnak hossza 4000 
ölnek, vagyis 1 német mérföldnek 
felelt meg.

A terepfelvétel m unkálatainak be
fejezése után, m ájus elején hozzá
kezdtek a vasútvonal felépítéséhez. 
Kezdetben nagyon sok akadállyal 
és nehézséggel kellett a bizottság
nak megküzdenie, m ert a pesti mes
teremberek és munkások teljesen já 
ratlanok voltak a vasútépítésben, 
úgyannyira, hogy helyettük katona
sággal kellett dolgoztatni. A munka 
előbbrejutását pedig nagyon késlel
tette az, hogy az építéshez szüksé
ge® vasalkatrészeket mind házilag 
kellett előállítani. K itartó  munká
val azonban elérte a bizottság, hogy 
június végére készen voltak a fa

munkálatokkal, július utolsó heté
ben pedig a sínek felerősítését is 
befejezték. Augusztus 15-re elkészül
tek a vonal kipróbálása alkalmával 
felmerült hiányok pótlásával is, 
úgy, hogy a bizottság a vasút ün
nepélyes megnyitásának napját is 
kitűzhette augusztus 20-ra, Szent 
István ünnepének délutánjára.

A megnyitás ünnepélyes keretek 
között ment végbe, melyen maga a 
nádor is személyesen megjelent. 
Délután 5 órakor a városi kőbányá
nál kíséretével együtt felült a nem
zeti zászlókkal díszített négy kocsi 
egyikére, melyeket 1 ló húzott a 
„kerepesi lineáig", ahol leszállottak 
és helyüket 68 teljes tábori felsze
relésű gránátos katona foglalta el. 
az így megrakott kocsikat aztán 
szintén 1 ló húzta a kőbányáig. I tt 
tíz kocsit kapcsoltak össze, ame
lyekre összesen 448 mázsa terhet 
raktak fel .Ezt a vonatot 2 ló húzta 
egészen a városig a sorfalatálló „sok 
ezernyi nép nagy bámulatára".

A vasút bemutatása nagyszerűen 
sikerült és a részvényesek a leg
jobb reményekkel eltelve bíztak a 
vasút jövőjében. Azonban a gya
korlat ennek éppen az ellenkezőjét 
mutatta, mert a hozzáfűzött anyagi 
siker teljesen elmaradt, részben a 
használat következtében beálló mű
szaki hibák, részben pedig a fuva
rozó polgárságnak a vasúttal szem
ben tanúsított erős konkurrenciája 
miatt.

Egyedüli hasznot a pesti ifjúság 
sétakocsizásai hoztak. Ezek azonban 
oly csekélyek Aroltak, hogy a rész
vényesek 1828 március 20-án tarto tt 
ülésükön elhatározták, hogy az üze
met beszüntetik és a vasutat le
bontják. Április havában tényleg le 
is bontották a próbavasutat, ame
lyet a polgárság lelkesedése és ál
dozatkészsége oly gyorsan teremtett

A Károlyi grófok pesti palotája.
Az utóbbi időben szóbakerült a 

Gróf Károlyi és M agyar utcák ki- 
szélesítése. A szükséges területet a
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K árolyi palota telkéből akarják  k i
sajátítani. Ez alkalomból néhány 
szóval vázolni igyekezünk a telek 
és a ra jta  álló épület történetét. Ez 
a ház szorosan összefügg- a m agyar 
történet egy fényes korszakával, a 
reformmozgalommal. I t t  találkozott 
sok derék hazafi s innét indultak  
m egvalósításra a nemzet jövőjét 
szolgáló terveik. De a mozgalom 
befejezésének is nem egy gyászos 
eseményét lá tták  © falak. Innét h u r
colták fogságba g-róf B atthyány  L a
jost, it t fogták el gróf Szapáry L a
jost, m ajd gróf K árolyi Istvánt. 
Jellasich 1849 elején ezt a palotát 
választotta szállásául. A szabadság
harc leverése u tán  H aynau lakott 
itt és sok halálos és más súlyos íté 
letet í r t  alá.

A telek tulajdonosait Pest vissza
foglalása óta ism erjük. Először 
W ernlein István  Jánosé volt, akiről 
1694-ben örökségképen báró W ern
lein Ödön Józsefre szállott. Az 
utóbbi még az öröklés évében eladta 
W ilfershaimb Miklós cs. kir. élel
mezési biztosnak. Az új tulajdonos 
és hozzátartozói m ár jobban r a 
gaszkodtak a területhez, m ert 1744-ig 
a kezükön volt. Ekkor Patachieh 
(!ábor gr. kalocsai érsek vásáro lta  
meg a maga és hozzátartozói szá
mára. 1748-ban ú jra  változik a te
lektulajdonos, gr. Barkóczy Ferenc 
egri püspök veszi meg, míg végre 
1768 november 5-én a Barkóczy J á 
nos gr. és K árolyi A ntal gr. között 
létrejö tt szerződés a. K árolyi gró
foknak' ju t ta t ja  e területet.

Épület m ár 1694-ben állott a te l
ken. Mikor 1779-ben először épít
keztek a K árolyiak, m ár emeletes 
épület állott itt, amelyet fel is hasz
náltak. átalak íto tták  és kibővítet
ték. A telek két oldalán istállót, ko

csiszínt, lovardát építettek, a sza
badon m aradó te rü le te t park írozták .

Az 1779-ben épült palo tát 1832-ben 
ismét átépítették. A városi levéltár 
ira ta i szerint az ú j épület tervezője 
A ntoninus P iu s  R itte r von R igel 
volt. A köztudat szerint azonban, 
és ezt a felfogást m egerősíti a K á
rolyi-család levéltá ra  a lap ján  dol
gozó Éble Gábor, ez a palo ta  Pol- 
lák M ihály alkotása. Rig'el tervei 
tényleg nem azok, melyek kiv itelre 
kerültek. A külső beosztás n agy já
ból egyezik ugyan, azonban a 
stílus m ár egészen más. R igel 
renaissance-stílű épületet tervezett, 
a fölépült palo ta em pire-stílű. — 
Az építkezés körül érdekes bonyo
dalom tám adt. A palo tának  az 
Egyetem -utcában nem volt egye
nes vonala, a m ai K aplony-utca kö
zelében befelé hajlo tt. Az építők el 
akarták  tü n te tn i ezt az egyenetlen
séget, azonban a szomszéd tu lajdo
nos, W enckheim bárónő tiltakozott 
ez ellen, m ert ezáltal háza 3 lábbal 
hátrább  állo tt volna, m in t a  K á
rolyi-palota. Sajnos, az elintézésre 
vonatkozó ira tok  nem voltak fellel
hetők.

Ennek az építkezésnek a vége felé 
következett be a  nagy  árvíz, m ely 
akadályozta a  m unkát, sőt a kapu 
a la tt és a kertben pusztíto tt is. 
A zért a palo ta mégis jó védelem 
volt a fenyegető veszedelem ellen 
és gróf K árolyi György nem késett 
a szorongatottakat befogadni, sőt 
élelmezésükről is gondoskodott.

Később sem szűnt meg a palota 
politikai központ lenni; a háború 
u tán i időben ism ét sok szó esett 
róla. M indenesetre a régi P est 
egyik legérdekesebb háza és ha  
nieg akarjuk  ta r ta n i városunk tör
téneti emlékeit, ez az épület méltó 
a kím életre. (K  )
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A noszvaji eset.
Jobb szeretnénk h a llga tn i róla és 

bizonyára h a llga tnánk  is, a h iva ta
los ak ták  k rip tá jáb a  eresztve a 
drága ha lo tta t, a noszvaji ref. tem p
lomot, m elyet nem lehet többé úgy 
sem életre galvanizálni, — ha a 
közvélemény nem  szerzett volna 
ró la  tudom ást és nem  remélnénk 
azt, hogy néhány h iggad t és meg
fontolt szó ta lán  iidvösséges hatás
sal lehet, hogy ne ism étlődjék meg. 
A zért szeretnénk hallgatn i róla, 
m ert az ilyen  eset nagyon ráv ilá
g ít a rra , hogy m ilyen kevés ered
m ényt é r t  el a műemlékvédelmi 
propaganda M agyarországon és 
m ilyen kevéssé tu d ta  felébreszteni 
az em berekben azt az érzést, amely 
a történelem  tanúsága szerint néha 
még a  barb ár kezét is visszarán
to tta  a m últak  tiszteletrem éltó em
lékeitől. Mivel azonban ez a pasz- 
szív álláspont egyúttal fegyverle
tételt jelentene, nem szabad vissza
rettennünk  az ilyen eseteknek nyil
vános tárgyalásátó l. H átha mégis 
lesz eredm énye a szívós k ita rtás
nak és a csügg-eldés nélküli kapaci
táló és felvilágosító munkának. Ha 
csak néhányan okulnak az eseten, 
m áris néhány lépést te ttünk  előre 
a cél: a műemlékek általános meg
becsülése felé. — A noszvaji (Bor- 
sodmegye) ref. templom nem volt 
olyan jelentéktelen, középkori fa
lusi egyház, m int akárhány még 
m egm aradt tá rsa  az országban. Már 
az, hogy több kor hagy ta  ra jta  m ű
vészetének nyom ait, kiemeli az á t
lagból. B izonyára még a X III. szá
zadban kezdték építeni róm ai stí
lusban. M egnagyobbodván az eklé
zsia tag ja in ak  száma, átépítették és 
m egbővítették a XV. században. 
Ennek em lékét őrizte ez év m ár
ciusának elejéig a gyönyörű, bor
dás boltozató, szögletes apszisú 
szentély, továbbá két faragott kő

kei etű késői gótikus kapu s a csi
nos mérművekkel díszített ablakok, 
melyeknek középső választó kőpál- 
cai m ár régebben kitöredeztek, de 
megvoltak még a  halhólyagalakú 
kői ácsok az ablakok felső csúcsíves 
részében. A megnagycbbítás hajók 
hozzatoldásaban nyilvánult meg. 
Tornya karcsún emelkedett fel; az 
egész templomot pedig fal övezte, 
mely Szendrei János véleménye 
szerint, aki 1902-ben megvizsgálta a 
templomot, szinte erőddé avatta  azt. 
Möller István pedig arra  a ritka  
sa já tság ra  m utato tt rá  a szentély
nek, hogy ferdén állt a hajó hossz- 
tengelyére, am it a misztikusok a 
keresztre feszített Jézus feje leha
nyatlásának jelképezésével magya
ráznak. A templom a cinterem fal
kerítésével együtt nagyon szép, fes
tői csoportot m utatott. A templom 
belseje a középkorban ki volt festve. 
A festésnek töredékei a bontás al
kalm ával előkerültek. A noszvaji 
egyház később a reformátusok b ir
tokába került. Ök is hozzájárultak 
annak Idíszítéséhez, a festett desz
kamennyezettel, mely 1700-ben ké
szült, 1734-ben pedig m egújíitato tt. 
Fehér alapra vörösesbarnával és 
kékkel, fekete vonalakkal indák és 
virágok, de ezeken kívül figurálisok 
is voltak felfestve. A mennyezet 
készíttetőjét, aki egyúttal az egy
ház egy kannájának is adományo
zója volt, egy felirat nevezte meg. 
A torony felső részét és sisakját 
valószínűleg ugyanekkor építették 
meg fából. Ilyen volt a noszvaji 
ref. templom, am int ezt Szendrei 
János leírása és Stehló Ottó, a Mű
emlékek Orsz. B izottságának épí
tésze álta l hivatalosan készített 
műszaki rajzok és fényképek mu
ta tják  1902-ből. M ár ekkor el akarta 
adni a mennyezetet az egyházköz
ség, de a Műemlékbizottság úgy ha
tározott, hogy m aradjon a helyén.
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Idén az egyházközség' új templom 
építésére határozta el m agát a ré
ginek helyén, m ert ez m ár szűk lett 
a fejlődő Iközségnek. K észítte te tt 
tehát egy nagyon rossz tem plom 
tervet és hozzáfogott a bontáshoz. 
M ire a Műemlékek Orsz. B izott
sága feljelentés ú tján  tudom ást 
szerzett erről, a szentély, az északi 
mellékhajó és a torony felső része 
m ár elpusztult s ha  közbelépés nem 
történik, a lebontott részek értékes 
faragott kövei is megsemmisültek 
volna. Most a M agyar Nemzeti Mú
zeum Történelm i Osztálya te tt  lé
péseket, hogy azokat megszerezze 
és szemléltető összeállításban el
helyezze. A festett famennyezetet, 
melynek a helyén kellett volna ma
radnia, a  miskolci múzeum szállít
ta tta  el. íg y  tehá t a templom leg
fontosabb részei m ár nincsenek 
meg, vagy legalább is nem az ere
deti helyükön. De a még m egm a
rad t részletek is megérdemlik, hogy 
végleg biztossíttassanak a létükben 
és helyes a Műemlékek Orsz. B i
zottságának állásfoglalása, mely a 
templom bővítését ezekkel ak arja  
összebangoltatni, hogy legalább ezek 
az emlékek figyelmeztessék az u tó
kort arra, hogy Noszvajon volt egy
kor egy szép régi templom..

A visegrádi vár Salamon-tornyán
néhány évvel ezelőtt veszedelmes je
lenségek m utatkoztak. Az északi 
sarkán végigcsurgó bólé és esővíz 
kikezdte a  falazatot és súlyos nagy 
kövek hullo ttak  le az ú ttestre  és a 
szomszéd kertbe. A belső falépcső 
és padlózat pedig teljesen elkor
hadt, úgyhogy a torony tetején  lévő 
vasbeton-terrászra való felju tás élet- 
veszélyessé lett. E jelenségeket Schu- 
lek János, a Műemlékek Országos 
B izottsága á lta l a helyzet orvoslá
sával megbízott műépítész, egy kö
zös okra: az 1918. évben épü lt vas- 
beton-terrász felületén összegyűlő 
csapadékvizek elvezetésének megol
datlan  voltára vezette vissza. Ennek 
a terrásznak a felülete akkép a la
k ítta to tt, hogy a reá hulló csapadék
víz a térrész szélének négy pontján

alkalm azott rövid bádogcsurgóra te
relődött. Ebből az északi oldal két 
csurgója a vizet közvetlenül a to 
ronyfalazat tetejére fo lyatta, m íg a 
déli oldal bét csurgója vizét a 
té rrész  szintjénél 8 m éterrel mé
lyebben fekvő zsindelytetőre bocsá
to tta. H a meggondoljuk, hog-y a  kö
rülbelül 250 m2 te rü le tű  té rré sz  fe
lületén m ár 10 m illim éteres eső a l
kalm ával is 25 hekto liter víz gyűl 
össze, melynek fele közvetlenül a 
fa lazatra  csurgóit, képet nyerünk 
arró l a vízm ennyiségről, am ely egy 
év a la tt, m inim álisan 600 m illim éter 
csapadékm ennyiséget tételezve fel, 
ezekre a falakra terelődött. A fa la 
zat belseje m észhabarccsal összera
gasztott betonszerű kőtörm elék lé
vén, melynek vízfelvevő képessége 
igen tekintélyes, a víz nagyobb része 
a to ronynak 34 m-nél m agasabb te s
tébe húzódott, s csak kisebb része 
folyt el.

A torony déli oldalán a térrész 
szintje és a tetőzet felső éle között 
8 m m agas ü r  tátongott. A szél a 
csurgók vizét, az esőt és h a v a t a to
rony belsejébe h a jto tta , am elynek 
aljában  néha valóságos tócsák ke
letkeztek. Útközben a víz végigáz
ta tta  a  belső állványozás és lépcső- 
zet faalkatrészeit és azok elkorhad
tak. A bajok e lh árítá sá ra  Schulek 
műépítész program m ot dolgozott ki, 
am elynek egy részét a tav a ly i n y á 
ron végrehajto tta  a  M űemlékek B i
zottsága, annak teljes lebonyolítása 
azonban a  jövő sürgős fe ladata  lesz. 
Elkészült a torony aljából a fa la 
zott lépcsőzetig vezető falépcső és a 
to rony  te rraszára  kivezető lépcső. 
A te rrász  széleire vaskorlá to t he
lyeztek. Legjelentősebb m űvelet volt 
az em lített űrnek fafalla l való el
zárása, am i kiválóan sikerü lt. — 
Schulek János gondos figyelme a 
nevezetes műemlék irá n t nemcsak 
látogatóinak és m agának a torony
nak biztonságára te rjed t ki, hanem  
az emlék méltó megjelenésére is. 
Ezért a torony belsejének földszint
jén alapos k itakarítás  u tán  felállí
to tta  a vár területén ta lá lt kőfarag-
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ványos töredékeket és ezzel egy kis 
m úzeum ot lé tesített a laikus érdek
lődők és tanulm ányozó szakemberek 
örömére. H á tra  van még azonban a 
legfontosabb munka, a vizek által 
m egbontott fa laknak  a helyreállí
tása. Ehhez az előkészület m ár ta 
valy m egtörtént.

Tiszainoka, jásznagykúnszolnok- 
m egyei község h a táráb an  áll egy 
2 m magas, 70 cm hosszú és vastag 
rom fal, m elyet a község kőkiterm e
lés céljából le ak arna  bontani, s a 
körülötte a földben rejtőző egyéb 
falm aradványokat kiásatni. A köz
ség példaadó módon a Műemlékek 
Országos B izottságát kereste meg a 
bontás és ásás engedélyezéséért. A 
rom  az 1885. évi kataszteri térképen 
„Szláv tem plom  rom jai" névvel van 
megjelölve és ez a B izottság figyel
mét felkeltette, am it még fokozott 
Zoltai Lajos, tb. debreceni múzeum
igazgatónak, a pusztatemplomok ér
demes ku ta tó jának  adata, mely sze
r in t B alm azújváros piacán néhány 
év elő tt egy csúcsíves templom alap
fa la it ásták  ki, mely a nép emléke
zetében „rác templom" elnevezéssel 
élt, am i onnan eredhetett, hogy Bal
m azújvároson és környékén még a 
X V I. század közepén is vegyesen 
lak tak  rác jobbágyok m agyarokkal, 
m ert a XV. század első felében ez 
a környék Lázárévics és Branko- 
vics szerb despoták földesúri b ir
toka volt. Valószínű, hogy Tiszaino- 
kán is éltek rácok, akiknek a tem p
lomából való m aradvány a romfal. 
A B izottság tudom ányos érdekből azt 
a tanácsot ad ta a községnek, hogy a 
rom fal környékét szakértővel ásássá 
meg és pedig éppen Zoltai Lajos
sal. Előbb azonban Hild V iktort, 
Jász  - N agykún - Szolnok várm egye 
főlevéltárosát kérje fel a történelm i 
adatok  szolgáltatása végett.
Die Kunstdenkinaler von Bayem.

N iederbayern Bánd X VI. Stadt 
Landsbut m it Einschluss dér 
T rausnitz. B earbeitet von Félix 
Modor. Mit einer historischen 
E in le itung  von Fridolin Solleder 
und Zeichnerischen A ufnahmen 
von Georc/ Löstcr. 40 képtábla,

409 szövegkép és egy térkép. 8°.
352 oldal. München, 1927. R. Olden-
bourg. Kötve 40 Jl.
A német műemlékfelvétel, inven- 

tarizálás vagy topográfia (nevezzük 
akárhogyan) első helyen áll az egész 
világon. És ebben éppen a bajor- 
országi és a Rajna-vidéki köte
tek járnak  elől. Nem hiába van 
a bajor műemlékeket tárgyaló kö
tetek elején a műemlékfelvétel 
miniden érdeket kielégítő pro- 
gram m ja közölve, a kötet ennek a 
program úinak mesteri megvalósí
tása. Az emlékek irodalm a és kép
jegyzéke tökéletes, úgyhogy a ku
tató fel van mentve a  kiítfők össze- 
keresgélésétői. A történeti adatok 
pontosak és megbízhatóak. A mü- 
emlékleírások még a laikus, által is 
megérthetők, ami nagy szó egy szak
emberek által írt munkában. A kép
anyag gazdag. A kötetek végén m ű
vészeti örténeti és művészetstatiszti
kai összefoglalás van, mely a kö
tetben tá rg y a lt műemlékeket stilisz
tikai sajátságaik  és fejlődésük, mes
tereik és iskoláik szerint csoporto
sítja, m éltatja  és jellemzi.

Ebben a kötetben ilyen módon 
vannak feldolgozva Landsbut város 
és a mellette levő Trausnitz vár 
egyházi és világi műemlékei. A 133 
m m agas tornyú, gótikus Szent Már 
í on-templom és hatalm as főoltára, 
a Jodokus- és Szentlélek-templom 
és Landsbut egyéb templomai. A 
Trausnitz-vár kápolnájának korai 
gót figurális stukkói alapos m élta
tásban részesülnek, nemkülönben a 
seligentali barokk kolostor. Meg
tudjuk itt, hogy Landsbut városi 
rezidencia-épülete Németország leg
régibb renaissance épülete. Tiszta 
képet nyerünk a város lépcsős, or
mos. középkori házainak berendezé
séről. a hálóboltozatos folyosókról, 
árkádos udvarokról. egyszóval 
Landsbut és környékének műemlé
keiben lerajzolódó helyi sajátságai
ról, művészeti jellegéről.

Szönyi Oltó dr.
Az Országom Magyar HadimúzeumíFgyesület és az Or* 
szagos Kanizsai Dorottya*Bizottság tulajdona és kiadása.

Felelős kiadó: GÖRGFY ALADÁR szerkesztő.



E lőfizetési felh ívás.
Erősíteni a múlt iránti szeretet érzését: ez lapunk tulajdonképeni 

célja. Aki szereti a múltat, a magyar múltat, az támogatni is fogja 
törekvéseinket azzal, hogy előfizetőink táborába lép, mert csak így 
válik lehetővé, hogy ügyünk szellemi fegyvere anyagilag is meg
erősödjék.

Előfizetési díjak: egész évre P 30.—, félévre P 16.— s ez meg- 
küldhető címünkre vagy postautalványon,^ vagy pedig befizethető
36.621. számú postatakarékpénztári csekkszámlánkra.

Az előfizetési díjakat kérjük minél előbb befizetni, mert lapunk 
június havi számát már csakis azoknak fogjuk megküldeni, akik 
lapunkra előfizettek.

Lapunk, a nyári hónapok — jú lius és augusztus — kivételével, m in
den hónapban jelenik meg- és a törzslapon k ívül a következő m ellékletek
kel bír:

„Pestbudai em léklapok'1, a székesfőváros m ú ltjáva l foglalkozik és 
dr. G árdonyi A lbert székesfővárosi főlevéltáros szerkeszti.

..Magyar m űem lékek“, melyben ism ertetésre kerülnek H azánk összes 
műemlékei, szerkeszti dr. Szőnyi Ottó. a Műemlékek Országos B izottságá
nak előadója.

.H onism e és helytörténet“, a m agyar vidék m ú ltjáv a l foglalkozik 
akként, hogy rendszeresen ism erteti H azánk városainak  és községeinek 
történetét, a hozzájuk fűződő eseményekkel együtt. K özponti szerkesztője 
dr. Lukinich Imre, a M agyar Nemzeti Múzeum könyv tárának  igazgatója, 
a vidéki részek szerkesztését pedig a legkiválóbb szaktudósok végzik, 
h, tekintetben fokozatosan történik  a. kiépítés. Debrecen város és környé
kére vonatkozó szerkesztési teendőket rugonfalv i K iss Is tv án  es Szabó 
Dezső debreceni egyetemi tanárok lá tják  el.

_ «H adim úzeum i Lapok", a m. kir. H adtörténelm i Múzeum h iva talos 
lapja, mely o Múzeum tá rg y i ism ertetésével és a hozzája fűződő kérdések
kel foglalkozik. Szerkeszti Aggházy K am ii, a Múzeum igazgatója.

Mindezen mellékletek havonta felváltva jelennek meg, s ezzel oly tö r
ténelmi irodalm at nyú jtanak , mely nem csak tudom ányos és hasznos, de 
kellemes olvasm ány is lesz mindazok részére, akik a nemzet m ú ltja  irá n t 
szeretettel és érdeklődéssel viseltetnek.

Hazafias tisztelettel: 
História

szerkesztősége és k iadóhivatala.

Királyi Magyar Egvetemi Nyomda. 1928. Budapest V ili, Múzeum=körút 6. (Dr. Czakó Elemér.)
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Az országos hősi em lékm ű és a m agyar
pantheon.

Folyóiratunk 1. számának 8—9. oldalán megjelent „Évfordulók, 
emlékművek“ című cikkemet, melyben az 1848/49, 1859, 1868/9, 1878, 
1908/9, és 1918/19. évi hadiesemények küszöbön álló évfordulóira hív
tam fel a figyelmet, az alábbi szavakkal fejeztem be:

„A fentiekben felsorolt jubiláns alkalmak egyúttal aktuálissá 
teszik intézetünk ama tervét, mely a budavári Vándor-laktanya alatt 
elterülő hegyoldalban a magyar katonai pantheonnak, a világháború 
központi magyar emlékművének és a hozzá csatlakozó katakomba
sírboltoknak megvalósítását célozza. Ennek volna méltó betetőzése 
a laktanyának ez év őszén befejezendő átalakítása után immár vég
leges otthonába beköltöző Magyar liadimúzeum.“

Ez alkalommal többet akarok elmondani erről a tervről, mely 
szerintem magával a Magyar Iladimúzeummal a legszorosabb eszmei 
egységbe tartozik.

Egy általános, polgári és katonai pantheonról már sokszor esett 
szó. Szebbnél-szebb tervek rajzolódtak ki lelkes hazafiak képzeleté
ben erről a hálás témáról, de megvalósításukra sohasem történt 
komoly kísérlet. Az utolsó évtizedekben, de különösen a Szent Gellért
hegyi fellegvár erődítési jellegének 1899-ben történt megszűnése óta, 
a tervezők többnyire ennek helyére szánták a magyar pantheont.

A legutolsó s ezúttal valóban komoly terv 1917-ben merült fel, 
amikor báró Láng Boldizsár vezérkari ezredes, a honvédelmi minisz
térium akkori 1/a. .osztályának vezetője, Karner Apád mérnökkari 
századossal és Csapó-Heim József tart. főhadnagy, műépítésszel 
ugyancsak a fellegvár alap falaira építendő győzelmi obeliszket, hadi
múzeumot (hozzátartozó hadilevéltárral) és magyar katonai pan
theont terveztetett. A kivitelre az akkori kormány 25 millió arany
koronát szánt, az uralkodó beleegyezését adta s aláírásra készen volt a 
manifesztum, mellyel ezt az elhatározást a nemzetnek tudtul adja, 
amikor az összeomlás bekövetkezett.

Csak a két intézet alakult meg s hányódott ideiglenes elhelyezés
ben mostanáig, amikor Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter hat
hatós támogatásával, legalább a múzeum végleges elhelyezése oldó
dott meg, míg a levéltár egyelőre az Országos Levéltár vendége.

De hol van a nagy tervből a messzire ellátszó győzelmi obéliszk, 
az elesettek hatalmas emlékműve és a pantheon? Á várt győzelem 
helyett bekövetkezett bukás valamennyit eltemette. Még szerencse,

1*

f l
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hogy elpusztíthatatlan életösztönünk biztos jeleként, legalább a közsé
gek és testületek hősi emlékművei létesülnek egyre-másra.

A nagy tartozás azonban fennáll! Meg kell csinálnunk az orszá
gos hősi emlékművet, Budapest székesfővárosban, ennek méltó 
helyén és olyan arányban, mely a számos, kisebb helyi emlékmű 
fölé emeli. Olyasvalamit kell alkotnunk, ami állandó zarándokhelye 
lehessen a magyar nemzetnek, színhelye a hősök országos ünnepének 
és reprezentatív tisztelgőhelye a lovagias idegennek, még a volt ellen
ségnek is, kinek „Ismeretlen Katonáu-ja otthon már régóta ünneplés 
és emlékezés központja.

írtak és beszéltek erről talpraállásunk óta nem egyszer. Üjabb 
terveket is láttunk, melyek hol a Szent Gellért-hegy tetejét, hol az 
oldalát, hol a Hármashatár-hegyet, hol meg a milléniumi emlék tövét 
(az „Ismeretlen Katona“ szolgai utánzatával), vagy más egyebeket 
emlegettek a kérdés megoldásául. Azonban, — főleg az ország súlyos 
anyagi helyzete folytán, — mindmáig semmi érdemleges határozat 
nem esett.

Intézetünk 192S—1930. évi, nyomtatott munkaterve az alábbi 
pontokba foglalja erre vonatkozó javaslatait:

városi (katonai) temető halottai (Alvinczy stb.) számára, valamint a 
regi korok és háborúk és a világháború hősi és neves halottainak a 
bel- és külföldi harcterekről, hadifogolytáborokból, vagy temetőkből 
összegyűjtött lialottai számára, az Orsz. Magy. Hadimúzeum Egye
sülettel és az Orsz. Kanizsay Dorottya Bizottsággal karöltve.

„ . ^  ■ ú.l épület nyugati homlokzata alatt, az ország központi 
hősi emlékművének felállítása, háttérben csarnokkal rpw no™ \

ges átalakításával, majd az Attila-utca aláhidalása révén összekap
csolva, a diszelgesre szolgaló Vérmezővel.

Mindkét terv a hősi emlékünnepségeknek a Hadimúzeummal 
való szorosabb kapcsolatai mozdítana elő.“

„ , dH' jíz örök karcra kényszerített nemzet eltérő hivatású ielesei- 
m*k más különbségét nem ismerő egységét.

A terv támogatására szolgáljon alábbi okfejtésem:
I. A magyar katonai dicsőség kegyeleti helye, temploma és isko-

limnek elhelyezésére szolgál a Ferdi-
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2. A Hadimúzeum átalakításra kerülő padlásterében lesz el
helyezve a jelenleg a belügyminisztérium régi levéltári épületében 
(a régi országgyűlési teremben) meghúzódó gliptotéka, mely az egész 
ország hősi emlékműveinek gipsz- és rajzmodelljeit tartalmazza s 
melynek anyaga máris igen gazdag. Ez is méltó keretéül szolgálna a 
világháborús nagy emlékműnek.

3. Maga a múzeum telke Budapest hadtörténetében vitán felül a 
legnevezetesebb. Itt folytak le a vár 1686-i nyári (június 18—-szeptem 
bér 2.) ostromának legnagyobb méretű és fontosságú esemenyei.

4. A múzeum nyugati frontja alatt elterülő bástyasétányon s az 
alatta, az Attila-utcáig lehúzódó, a Lovas-ut és a Logody-utea alta. 
átszabdalt, beépítetlen területen folyt le 1686-ban a 2l/z hónapig tat o 
lövészár okharc, melynek elesettjeit többnyire a helyszínen teme
el. A Nándor-tértől le az Attila-utcáig alig van oly négyszögöl tora
iét, ahol ma is ne találnánk embercsontot, fegyver-, edenytorm eleket, 
drótakadálymaradványt, puskagolyótól kezdve a legnagyobb meretu
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bombáig különböző lövedéket stb. Hogy ez a terület mennyire volt 
harctér, azt a múzeum helyszínén beépítendő, kivilágítható aknákban 
bemutatandó leletei fogják illusztrálni.

5. Itt harcoltak, mint védők, a fajrokon törökök, európai, afrikai 
és ázsiai, itt fel sem sorolható nemzetiségű katonái ezreivel. És 
itt harcolt fél Európa keresztény katonája: magyar, erdélyi, osztrák, 
porosz, szász, sváb, francia, olasz, spanyol, angol, horvát, szerb, szlo
vén, kurlandi, hollandus, dán, svéd, vallon. (A bajorok stb. a vár déli 
részén harcoltak.) Joggal mondhatjuk tehát, hogy a Magyar Hadi- 
múzeum alapfalai olyan földbe nyúlnak, amelyet három világrész 
katonái öntöztek vérükkel. Bár a történelem folyamán számos eset 
fordult elő, hogy egész Európa népei adtak egymásnak véres talál
kozót különböző csatatereken, — ilyen szűk helyen alig!

6. Az 1686-i ostrom utolsó napján, szeptember 2-án, a mai Hadi
múzeum nyugati főfrontja előtt elterülő bástyán tört „nagy császár 
résu-en és a múzeum északi frontja előtti bástyán tört „kis császár 
résu-en (odébb az államnyomda és az Orsz. Levéltár közt a „branden
burgi rés“-en) folyt le a nagy roham, amely a várnak sorsát eldön
tötte s amelynek emlékére minden pénteken délután 3 órakor megszó
lal a budavári koronázó főtemplom nagyharangja.

7. Ezen a véráztatott helyen épült fel 1847-ben a Ferdinánd 
(Nándor)-laktanya, mely 1849 május 4—21-ig ugyancsak ostrom 
alatt állott, aminek nyomai máig is megvannak.

8. A vár ezen sarkáról láthatók az Összes közeli és távoli harc
helyek és állások (Gellérthegy, Naphegy, Kissvábhegy, Nagysváb
hegy, Rókushegy, József hegy, a Margitsziget stb.).

ík Ennél történelmibb keretbe nem helyezhetnék az egész kon
cepciót, melynek betetőzése volna a Hadimúzeum épülete.

10. Adva van az épület alatti üres hegyoldal (a harctér!), mely 
monumentális hátteret és ezt koronázó befejezést ad a múzeum, a 
helyőrségi templom, az Országos Levéltár és az ág. ev. templom épü
leteivel, illetve tornyával.

11. Itt megvan a megfelelő légkör, hangulat és stílus, melyet 
nem zavar köznapi lárma, autóforgalom stb.1

12. Aránylag legkevesebbe vérül ez a megoldás. A pantlieon elő
csarnoka a Lovas-útról való bejárattal, egy fő és több mellék alak
iad díszített, szoborral már a múzeum programmjában benne van. 
Lzek előtt egy a haza oltárát kifejező kőtömb, rajta a csorbult kard
dal, alatta fi különböző harcterek temetőiből összegyűjtött hantok alá 
temetendő és hazaszállítandó katonák tetemeivel.

Mögötte a pantheon _ csarnokában legnagyobb hadvezéreink és 
jeleseink szobrai és nevei.

A csarnok hátteréből aknafolyosó, mely a vár alatti legközelebbi 
alagutak telhasznalasaval2 készítendő ka lak ómba-sírboltba vezet s

1 Mint a külföldi „Ismeretlen Katnná“-nál, ami egyébként csak olyan tetszetős frázis 
™ “ zoknik Tsg sbzbók’NeVtelen h0Semk“- Ml ismeriük az elesetteinket, az'emlékmű legalább

'  ’A  b u d a v á r i  k a t a k o m b á k  m e g n y i t á s a "  című cikkében (Budai Napló 1928 TV 29 1 
Ű r A í S f l i S .  “  *“  * * »  " lék“  jav^.atokat. Kiben „ . I g a t a *  ',e,kÍ
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amelyben az előbb említett, a régebbi időkből való hősi tetemek3 
helyeztetnének el. Elölte a. Vérmező, ahol mindenkor lesz hely diszel- 
gesekre s ahonnan, az egész nemzet legméltóbban tel jesítheti tisztelet
adását a magasból letekintő emlékmű és Pantheon előtt.

Ugyan hol van ettől minden még oly szép, hangzatos, mutatós 
megoldás melyet nem kísérhet a kegyelet megkövetelte áhítatos 
csend, beke es ihlet, s amelyre a vitézül harcoltak és meg'dicsőültek 
minden jogot megszereztek.

A Hadimúzeum nyugati homlokzata, alatta az országos hősi emlékmű és pantheon
tervezett helyével.

A fentiekben ismertetett tervünket az egész magyar társadalom 
figyelmébe ajánljuk. Legyen a magyar hősi kultusz gyújtópontja a 
budai vár vérrel megszentelt ormain emelkedő Magyar Hadimúzeum 
s ennek egész környéke. Egyúttal dokumentuma annak, hogy ezentúl 
nem forgácsoljuk szét erőinket, a turáni átok ereje megtörött.

Alakuljon hát az Országos K anizsay Dorottya B izottság Vörül 
egy országos nagybizottság, mely ezt a kérdést napirendre tűzi, az 
előkészítő munkálatokat elvégzi, az anyagi eszközöket előteremti s 
végül ugyancsak országos jellegű nvilt pályázat útján a tervet meg
valósítja. Aggliázy Kamii.

3 „ R é g i  c s a t á k  p o r l ó  h ő s e t  című cikk a „Vitézek és Gazdák Lapja" 1927. XII. 25-i 
számában szintén sürgeti ezt.
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Dürer Albert erődítési tervei 
és a X V —XVI. század i török problém a.

1. A Mester irodalmi hagya
téka és az „Egynémely oktatásoké1 
A Mester 1528. április 6-án halt 
meg Nürnbergiben. Az ottani cen- 
tennáriummal kapcsolatos „Dü
rer kiállításon", illetve annak a 
„Dürerarchiv" nevet viselő levél
tári osztályán, Hermáim Luppe 
dr.-nak, Nürnberg város főpol
gármesterének kezdésére külön 
tárló fogja bemutatni az Albert 
Mester apjának Ajtósi nemes Ay- 
thóssy Alhertnek, a Gyuláról ván
dorló ötvösmíves mesterlegény 
korában Nürnbergire került, ott 
letelepedett s mesterjogot szerzett 
ötvösmesternek kétségtelen ma
gyar származását feltüntető nem
zedékrendi táblázatot és az Ay- 
thóssy-család magyar oklevelei
nek másolatait.

Az Aythóssy-család a békési 
királyi vár ajtónálló (ajtós, Tiir- 
hüter, Janitor) szolgálatot telje
sítő nemes várjobbágyai közül 
való. A békési királyi Aütr ezen 
ajtósai a korai középkorban te
hát várkatonák voltak, így tehát 

a család származásának ténye is magyar hadtörténelmi, illetőleg ma
gyar katonai művelődéstörténeti vonatkozást mutat.

E vonatkozásnál azonban összemérhetlenül közvetlenebb és ma
gyar katonai művelődéstörténeti vonatkozású Albert Mesternek azon 
világhírű irodalmi alkotása, mellyel alábbiakban foglalkozunk.

A Mester 1528. április 6-án balt meg Nürnbergben ifjúkori malá
riájának következtében.1 E betegségének megemlítése szóbanlevő iro
dalmi alkotásának kapcsán azért látszik fontosnak, mert úgy ezen 
munkája, mint „irodalmi hagyatékának" nevezett2 egyéb alkotásai is 
az 1522—-1528. években jelentek meg. Ismeretes, hogy a Mester a 
Német Alföldeken tett utazásaiból 1522. már súlyos betegen tért haza 
Nürnbergije.:t Hazatérve éppen Nürnbergben találta a Werbőczy Ist
vánnal odaérkező, a török ellen a német rendektől pénzbeli és hadi- 
segedelmet kérő magyar követséget, mely tényről alább is szólunk. 
Súlyos maláriájának tünetei között, amit egy orvosa számára készült 
rajza is mutat,4 a maláriásoknál klinikai tünetképen jelentkező isme-

fcer^ te tt/ 
flecfett,

C A D
.4 c í m l a p  s i g n e t t e - j e .

ĉ uöefeíftguttö 
cí)lof>tm t>

Ferdinánd magyar államcímere és a magyar 
Szent Korona.
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retes lelkinyomottság hangulatai között írta műveit, sietve, mintegy 
munkában töltött élete elméleti eredményeit kívánva könyvalakban 
lerögzíteni.

Bizonyos, hogy szóbanlevő munkája — az erődítésre vonatkozó 
oktatása — sürgősségét az Európában már a XVI. század végén 
jelentkező, a XV. század végén már egész Európa legsúlyosabb poli
tikai problémájául mutatkozó, 1526 augusztus 29. a mohácsi csatavesz
tés óta pedig tragikus súlyú kérdésévé súlyosodó török problémá
ban találja közvetlen — hogy úgy mondjuk — irodalomtörténeti hát
terét. Viszont maga a kötet, — címlapjának vignette-je, ajánlása és

Középkori városfalhoz épített düreri bástya ostroma.

előszava — kétségtelenül mutatják annak magyar vonatkozásait. Az 
erre2 vonatkozó magyar ténvek sem a külföldön, sem a magyar mi -
történeti és katonai művelődéstörténeti rtétlsTaíkotji
dolgozva. Célunkat e kérdésnek rövid s vázlatos ismeretese -J

2. A török probléma és a Mester. A Mester grafikusi ̂  ie/n -
rézkarcoló és vasedző valamint ^ ’ f T ö r ö k t á r g y ú
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műveinek mellékalakjai számtalanszor fordulnak elő m agyar, len
gyel és török  costmneban. Az 1498-ban megjelent, Szent János jele
néseit tartalmazó bibliarészlet — melyet a Mester illusztrált — hatá
rozottan török  vonatkozású, mert a, XV. századvég világösszeomlást 
váró, döbbent rémületű korliangulata egyformán táplálkozik a renais- 
sance idejével együtt jelentkező társadalmi átalakulásokból, a refor
máció zavarainak előszeléből, de a törökből is. A „Jelenések11 egyik 
legismertebb rajza, a „N égy A p o k a lip tik u s  L o v a so k“ két török s 
egy lengyel udvaribolond-costume lovast mutat.6 A Mester kereszt
apja, Anton K oburger  által kiadott Schedel-féle „Vilákkrónika“ is 
a török probléma által foglalkoztatott és a földrajzi dolgok iránti 
keresletben megnyilatkozó érdeklődésből fakadt: Budavár ismert fa- 
metszetű rajzát a „Krónika^ több illusztrációjának faducára a Mes
ter metszette. 1522-ben járt Nürnbergben a török ellen a német Biro
dalom országgyűlésétől segélyt kérő, rendkívül fénnyel érkező W e r
bőczy-féle követség, tagjai között sok magyar úrral, így Perjámosi 
Maczedóniai Lászlóval is, kinek nevét a Hadtörténelmi Múzeum kez
désére állított, legközelebb felavatásra kerülő dunaszekcsői .emlék
tábla örökíti meg. A fényes kíséret, mint képszerű, festői jelenség is 
izgathatta a művész fantáziáját, de a magyar állapotokról is tájékoz
tathatta. A Mester unokafivére, M agyar M iklós, nagybátjának, 
Aythóssv László gyulai szíjgyártómesternek fia, aki a XV. század vé
gén jött Gyuláról a nürnbergi apai házba ötvösinasul, éppen úgy lehe
tett hírforrás, mint az a tény, hogy Gyulavár s az uradalom 1505-től 
a  nürnbergi palo tagrófnak, B ra n denburg i G yörgy ő rgró fnak , II. La- 
.los nagybátyjának tulajdona volt. Az ő révén állandó kapcsolat volt 
a két varos között.s

Ezalatt Xürnberg alakult ki a török probléma által foglalkozta- 
tott Európa hírszerző középpon tjáu l. A törökkel foglalkozó írások és 
térképek itt jelennek meg s innen mennek szét az érdeklődő Európa 
tele, hírhozóik az idejáró kereskedők.

A mohácsi csata: 1526. augusztus 29-én dönti el Magyarország 
sorsat. Néhány hét múlva verses, újságszerű röpülőiratokból olvassa 
Európa az eseményt. 1527. októberében m eg jelennek  az „Okta-. 
>ásoku: védekezésre való útmutatás a török ellen. A Mester 1528 
április 6-án hal meg, Szulejmán pedig 1529-ben már ostrom alá 
J°g,-ja Bécset, melynek néhány bástyáját Johann T scherte  császári 
építőmester, az Albert Mesterrel baráti összeköttetésben levő ügyes 
mérnök mar a_ Mester rendszerének szellemében alakított át. Ez az öt 
^  l')-o adja meg* a szóbanlevő mű irodalmi környezetét.
<te magyar vonatkozásainak hátterét és nyitját is 9

idíu t w & y v  pí  ^ k ? f zésseí° ~

m a g y a ro s  fo rm ájú
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főtt és egyszer vágott tárcsapaizs 1. és -t. mezeje: jobbratekintő leve
les heraldikai koronával koronázott kétfarkú oroszlán (Csehország) 

4- mezeje: hétszer vágva  (Magyarország); szívpajzs: négyeit 
többszörösen osztva, kisebb szívpaizzsal: Castilia és León valamint 
egyéb osztrák orokos tartományok címerei A  heraldika ismeri udva
riassági rangsora értelm ében i t t  a m agyar államcímer áll az udarias- 
ságilag első helyen . A paizs .felett az elrajzolt, de kétségtelenül fel
ismerhető m a gyar K orona , a pajzs körül az Arany Gyapjú heraldikai 
lánca (két-két tűzesiszoló acél között két oldalán hármas szikrát vető 
kova) a Juhlial. Alatta a fadúcba metszett cím: magyarul:13 „Egy-

A z  á g y ú  t e r v r a j z a .

A :  csap; B :  emelő-héber; C :  húzó-hébér; D :  görgő.

ném ely  okta tások  a; városok, várkasté lyok  és m ezővárosok m egerősí
tésére ,“ 16 Koloplion: „G edrueckt zu  N uerenberg nach dér gepurt 
C hristi. A n n o  M C C C C C X X V JI. in  dem m onat OctoberA_Magyarul: 
„Nyomatott Nürnbergben Krisztus születése után az 1527.-ik eszten
dőben, októbernek hónapjában.41 A munka ajánlása így szól: „A 
igen  fenséges és nagyha ta lm ú  F ejedelem nek és U rnák, Ferdm an  
U rnák, M agyarország  és Csehország királyának, Spanyolország  
in fá n sá n a k , A u sztr ia , B u rg und ia  és B rabant főhercegének, H abs
burg, F landria  és T iro l g ró fjának, Ö római császári felsége, a m i leg
kegyelm esebb U ru n k  szentb irodalm i helytartó jának, az én igen 
kegyes U ram nak! L ég  fenségesebb és nagyhata lm ú kirá ly, igen  
kegyes U ram ! A zo n  kegyes jó indu la t és azon jó té tem ények  révén, 
m elyek  a, néhai legfenségesebb és nagyhata lm ú ('sászár, M iksa, fe lsé
gednek  U ra  — n a g y  a ty ja , a fennen  dicsérendő E m lékeze tű  >eien 
ju to tta k  osztá lyos részem ül, elkötelezem  m agam at, hogy Fenségedet 
nem  kevesebb m óddal szolgáljam  az én csekély erőim m el, m in t a fe n 
tebb Íro tt császári Fenséget. M ive l pedig  m ostanság sora esett annak, 
hogy F enséged  egyném ely  városok és m ezővárosok m egeiositeseie
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parancsolatot adott, éti okot találtam arra, hogy az én csekély értel- 
mességemet felajánljam, azon céllal, hogy Fenséged abból valamit 
kegyesen hasznára fordítson. Mert úgy gondolom én, ha az én elő
terjesztésem minden pontja, nem is fogadtatnék el, mégis részben 
valamelyes haszon csak származik belőlük, nem csak Fenséged, 
hanem egyéb más fejedelmek, urak és városok számára, akik az erő
szakoskodás és méltatlanul elszenvedett szorongcittatás ellen magu
kat megvédeni akarják. Kérem tehát egész alázatossággal, paran
csolja Fenséged, az én szolgálatra vcdó készségem megnyilatkozását 
tőlem kegyesen elfogadni és legyen Fenséged az én igen kegyelmes 
Uram. Királyi Fenségednek lég alázatosabb Dürer Albert je.u

A mű élén álló címer Ferdinándnak mint Magyarország és Cseh
ország királyának egyesített címere. II. Lajos 1526. augusztus 29-én 
esett el Mohácson, Ferdinánd előző házassági szerződések révén 
lépett a két ország trónjára. Hatalmi állása elsősorban a magyar 
trón által fejeződött ki, A mű ajánlása a magyar és cseh királynak 
szól. A török veszedelem elsősorban fenyegette Magyarországot. 
Mivel pedig a Balkán felől előnyomuló török számára Magyarország 
tulajdonképen a Bécs ellen irányuló hadműveletek átvonuló terepét 
alkotta,, egészen természetes, hogy a mű ajánlása nem csak azért szól 
Ferdinándnak, mert, Bécset is fenyegeti a török, hanem azért is, mert 
Magyarországot fenyegette.

Hogy a munka tényleg az elsősorban érdekelt Magyarország 
megvédése céljából íródott, azt bevezetésének alábbi szavai igazolják: 
„mivel mai napsáig a mi időnkben sok furcsa dolog esik meg, úgy lát
szott előttem, hogy szükséges volna azon gondolkoznom, miképen 
kelljen egy erődítést olyan móddal megépíteni, hogy abból király, 
fejedelmek, uraságok és városok magukat védelmezni tudják. 
És pedig nemcsak azon okból, hogy egyik keresztény ember a másika 
ellen védje magát, hanem azok az országok is, melyek a török útjába 
esnek, ennek erőszakossága és ágyúi ellen védekezhessenek. Épen ezen 
okból vállaltam magamra, hogy néhány megjegyzést tegyek arra, mi- 
képen kelljen ilyent építeni, de azon hozzáértők tudományának öreg
bítésére is, kik is megjárták a háború iskoláját és sok ilyesmit láttak 
és tapasztaltaké1

4. „A török útjába, eső országok11 tehát feltétlenül Magyarorszá
got jelentik. A „furcsa dolgoku (fremde sach) alkalmasint azt a félel
met keltő várakozást és eshetőségeket fejezik ki, melyek egész Európát 
í (“megtették, mikor Szulejmán a mohácsi csata után Budáról rövidesen 
kivonulva, elhagyta Magyarországot és tervei ismeretlenek voltak. 
Alkalmasint a magyar viszonyokra vonatkoznak a bevezetés alábbi 
somi. „egynémely helyeken, ahol az embereknek nem igen van pénzük, 
V'i fP- a s,ietf é0 és a veszedelem hajszolja őket, ott az emberek nagy 
told,hányasokat raknak és körülárkolják azokat. Ezekből azután 
hetykeseggel védekeznek, ami derekas dolog . . .  de egy derekas város
ban avagy jelentős városban, melynek falai és kapui, esetlegesen pedia 
falazott oldalú arkai is vannak a hely körül, ott olyan erődítést kell 
emelni, amely másnemű építkezéshez hasonlatos és ha éppen nincs 
,s ll1r1elc» *zukseg raja, az elkövetkezhető baj idején is helvtálló
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legyen. É p p e n  ezért erősen kell ép íten i az ilyen fa laka té1 A magyar 
erődítések — a városok erődítéseit és a várkastélyokét leszámítva — 
ilyen árkolt földhányások voltak, pallisade-jaik révén „K aróvár '1 
vagy „ T ü skevá r11 is volt a nevük. A török hódoltság alatt a törökös 
„p a lanka1' név váltotta le fenti régi magyar elnevezéseit. A kevés- 
pénzűség a Jagellók alatti Magyarország sötét nyomorúságára vonat
koztat, A „ hetykeségé  („keckheit44) a magyar bátorság katonai „vir
tu s o k r a  vonatkozhat, arra a magyar katonai erényre, mely taktiká
ját inkább egy jó szál magyar pengére, mint a nyugateurópai erődí
tésművészetre alapozta.

A „derekas városu és a „jelentős vár“ fordulatokkal az eredeti 
szöveg „treff!iehe stat44 és „acbtpare schlos44 szavait magyarították. 
E két kifejezés mint „feste PlcitzeCi vagyis „erődített helyek11 vagy 
„V östungen, F e s tu n g en u franciául „les fo r ts“, azaz „erősek, erős 
helyeid1, olaszul „fo r tifieazion i44 vagyis „erősítések44 a magyartalan 
képzésű, de a magyar katonai műnyelvbe átment „erődök44 név alatt 
a legújabb időkig, a fenti XVII—XIX. századi változatokon át fenn
maradt. A magyar v ir tu sn a k  s a kulturált hadvezetésnek  ez a szem
benállása a Mester „A nagy  Á g y ú 11 című híres lapján is kifejezésre 
jut, melyen (más helyen előadott véleményünk szerint) a négy ember- 
tanilag magyar arcalkotású, costume-történetileg magyar viseletű vitéz 
csodálattal, ámde idegenkedve, határozott ellenséges hangulattal, 
kardja markolatát és íjának tegezét szorítva, néz farkasszemet egy 
hatalmas falbontó német ágyúval. Modernül hat s alkalmasint a vérbe- 
fojtott D ózsa-lázadásra  vonatkozó utalás, amikor a Mester az egyéb
ként a reformáció előszeleként jelentkező, vallásos színezetű, az egy
korú, az Ú jra,keresztelők  mozgalmai által is szított, az ókori kommu
nista eszméket a renaissance idején felszínre dobó, kimondottan kom
munistaszínű szociális nyugtalanság levezetéséül, a „munkanélküliek 
segélyéül*4 ajánlja a várak építésével kapcsolatos nagyarányú „szük
ségmunkákat44: „B izony ezen kiadások igen hasznosak. M ert az ura- 
ságok a szeg én y  em bereknek, k ike t egyébkén t alam izsnákból kell el - 
ta r ta m o k , i ly  m ódon napszám ot adhatnak, ezek azután m unkához ju t
vá n  nem  kell, hogy ko lduskod janak  s ezért azután kevésbbé hajlanak 
zendü lésre .44

5. E bevezetés után leírja a Mester új rendszerét. Geometriai szer
kesztőrajzzal vázolja fel valamely meglevő városfal egyik szegletéhez 
rakandó újrendszerű bástya s az ezelőtt levő árok alaprajzát, homlok
rajzát és keresztmetszetét.

A mű hat fejezetből áll: az első háromban bárom különböző 
b á stya típ u s  építését adja elő, kitűnő alaprajzokban, keresztmetszetek
ben, profilban. A negyedik rész egy síkon álló várkastély erődítésére, 
az ötödik egy völgyszoroséra, a hatodik egy régi rendszerű városfal 
modernizálására vonatkozik. Végezetül egy újrendszerű ágyútalp  
te rv ra jzá t  is adja.

A Mesternek ezen művéről az ú jko ri ném et erődítésm űvészeti 
szakirodalom , közelebbről a ném et katonai m űvelődéstörténeti iroda
lom  egyhangúan  és fen n ta r tá s  nélkül m egállapította , hogy e munka  
elgondolásai és ö tletei a X I X .  század ú g yn eveze tt „új ném et44 vagy



14

porósz11 rendszerének összes a lapvető gondolatait m ar m ag u kb a n  
foglalva, a legm odernebb vá rvédelm i és erőd ítésépdési techn ika  irá 
n y ító  elveinek ösztönös előrem eg érzését ta r ta lm a zzá k .lű

nemé
E német megállapítást azonban azzal is megtol elhatjuk, hogy 
csak a XIX. század német erődítési rendszerének, hanem az egesz

újkori, a renaissance óta érlelődő és kialakuló egyéb, különböző nevű 
várépítési rendszereknek alapgondolata is benne van a Mestei ,jel< n 
munkájában. És pedig az első pillanatban távolesőnek látszó, a geo
metriai szerkesztés egyoldalú, rajztáblán okoskodó, nem a teiejD adott 
tényeiből kiinduló, az elv tűltengésébe vesző, a barokk korszakának 
építészeti, művészeti és gondolkozásbeli túlburjánzó modoiossagait 
í i z  erődépítésben is mutató X  \ II. századi „Vauban-rendszer csillag
sáncaiban is.

Sőt azt is mondhatjuk, hogy nemcsak a Mesterrel szemben esetleg 
elfogultnak nevezhető német katonai művelődéstörténeti szakiroda- 
lom^ mint tudom ányos elm élet, hanem a francia erődítésépítés törté
nelmi, tényleges gyakorla ta  is kétségbevonhatatlanul mutatja, hogy 
igenis a M ester  alapgondolatainak jegyében fogant az. Ámbár ezt a 
francia katonai művelődéstörténeti irodalom mindig tagadta^ és ta
gadja ma is: a „gloireu és a „révancheu eme érzelmi előfeltevéseire a 
tények cáfolnak rá. A francia elmélet kö ve tkeze tlen : mert a X \ III. 
század közepe óta egyebet sem tett, mint hogy a Mester alapgondola
tait oldotta meg, még az 1871-i porosz háború előtt sietve felhúzott 
várvédelmi rendszerében is. Elannyira, hogy a porosz tü zérség  1871- 
ben lényegében  — D ürer-rendszerű erődöket ostrom olt. Ezt Von 
Im h o f  porosz tiizérfőhadnagy bizonyította be a Mester 1871. évi szüle
tési centennáriuma alkalmával megjelent s az egész későbbi Diirer- 
irodalomra kiható művében, érzelmileg a porosz revanche-gondolat 
kifejezéseképpen, ámde tárgyilagosan  és vitán felül is.

Egyéb források s a tények egyéb vonatkozású kritikai vizsgálata 
is bizonyítja, hogy a Sébastien  le P rétre  de V auban  francia maréchal 
nevével jegyzett, 1667—1700 között épült, világhírűvé vált több mint 
félszáz csillagrendszerűnek nevezett erődöt termelő úgynevezett „fran
cia várrendszer" semmi egyéb, mint a Mester egyszerű, logikus, nagy
vonalú alapgondolatának gyakorlatiatlan, rajztáblán s körzővel elgon
dolt agyongeometrizálása, a korszerű  m atem atizá ló , a gondolkozó  el
vontságnak a tapaszta la ti realitással szem ben  tú lsú ly t adó, korszerű
barokkos elburjánzása. E vaubani erődök komplikált és különös szer
kezetű rajzok, tehát komplikált erődök is, melyeknek alapgondolatát 
Mén no van Coehoorn  báró, a világhírű holland hadimérnök-tábornok 
verte porrá saját józan, tapasztalati rendszerével, melyet művében, az 
1686-ban, a Budavár visszavételének évében megjelent „Befestigungs- 
boo\v“-ban ismertet és műve előszavában D ürer rendszerével kö t össze .21 
Rendszerét Dániel Speekle  (Spekle) német építőmester vezeti le, 
ámde ez a strassburgi építész — ifjúkorában Dürer kortársa, — a 
Mester művének erődítésművészeti folytatója.” Vauban rendszerét 
a Mester sokszögrendszere barokkos tú ltengésének  n evezh e tjü k . 
i gyanez áll E rrard  De Bar-Le-D uc, F ogan  és C orm ontaigne  XVII. 
századvégi terveire is, de leginkább M orc R ené  De Montalembert
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marquis tábornok-mérnök XVIII. századi rendszerére. Montalembert 
is — mintegy öntudatlanul — a Yauban-rendszer ellensége volt. Ez 
természetes, hiszen rendszere, mint a Mester sokszög rendszerének  
jogu tóda , a Vau bánénál sokkal egyszerűbb, s reálisabb. Montalembert 
„ S ystém e des tennailles , vagyis „harapófogó1,1-rendszerében ott van 
a Mester alapgondolata: az önálló bástyam üvekbe helyezett fedett, 
bom bam entes kazam atákból m űködő , az erőd árkát oldalozó erős 
ágyu tü zh a ta s, az önállóan körben vedekezö egyes bástyam üvek s a z  
árkokban  a lka lm azó it kü lön , előretolt k is  erődök, az úgynevezett 
„ ládáit“ (C apponiére-k, Coffre-ok, K o fferek , K oberek) gondolata.

6. A Mester ezen rendszerét akkor tudjuk kellően értékelni, ha a 
nyugateurópai középkori várvédelmi s erődítési rendszerek leg
nagyobb^ vonalú , durván  m egnagyolt á ttekin tése ú tjá n  keressük azt 
a fe jlő d ést, m e lyn ek  során a M ester rendszere, m in t tip iku s  renais- 
sance-gondolat je len tkeze tt.

A renaissance  időbeli ténye a renaissance idejét előző és követő 
erődítési rendszerek szövedékeinek tömkelegében érthető, áttekint
hető és logikus metszet-eaesurát alkot a régi s az új rendszerek között. 
Az, ami előtte van, ó-római: akár olasz, francia városfalról, akár bur
gundi típusú négysaroktornyos magyar apátsági várkastélyról, lom
bardiai olasz castellorói, akár angol toronyvárról (Keep) van szó.2* 
Ezek mind a római hadiút (Limes Romanus: Kóma—Velence—Eszék— 
B izánc  és E s z é k —Mohács—Buda—Bécs—K ö ln )  mentén épült római 
út védőerődök (castrum , castellum , „kastély “, Burgus—Burg, T u rris— 
Thurm—torony), prom unitorium  (Promontor: élőerőd) típusait mu
tatják, román vagy gót stíluselemeket csak ékítményükön mutatnak.

7. A renaissance leszámítolta a tűzifegyvert s erre rendezkedett 
be. Az ágyú változtatta meg a várvédelem ezen középkori, rómaias 
alapgondolatát, számitolta le a várak gótikus építészeti függelékeit. 
A z  a n tik , rómaias, ille tve gó tikus középkori vár s a modern erőd, 
határán D ürer áll a renaissance eszm ekörében fogant rendszerével.

Rendszerének lényege ez: a középkori magas várfalat alacsonnyá 
teszi, eltűnteti a falt'ornyot (toronybástya, kaputorony), azt nehéz; 
tömör, nagyméretű bástyává építve át. A fal teljesen jelentéktelenné 
válik, a városerőd lényege a bástya  maga. Ezt a szót — a középkori 
olasz-latin „Bastua“ s a francia Bastide, Bastille németes képzését — 
a Mester „Bastey“ formában használja, A „Bastey“ már modern erőd, 
gyalogsági és lovassági laktanyával, lőszer- és élelmezési raktárral, 
önálló, független a másik bástyától, a faltól s a várostól, tehát -— 
modern „fort“, azaz erődítési egység s nem a fal oldalozó függvénye.

A la cso n y  kilövésit ágyú i, szakállas p uská i es g a tflin tá i oldalozó 
tűzzel sep rik  végig  az árkot. A  fa l m ajdnem  felesleges, m ert ez a 
bástya  önálló erőd, a m odern „ fortu teljesen éretlen je len tkező  elődje. 
M ivel önálló, körben, tehát a város fe lé  is, azaz hátrafelé is  tu d  véde
kezni. E z  a, belső védelem  m odern gondolata. M aga kői ül roham- 
•nentes terepet terem i idegei zárótüzével, m eg akadály ózza, az ostromló 
ütegek felvonulásá t. Az árokban elhelyezett capponiere-1 a Mester 
„ S tre ichw er11-nek nevezi. Ennek alaprajza azonos a 350 evvel később 
megjelenő mai „fortu-éval. Amit o „Claus nak nevez (clausura, en-
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closui/e: záró) — valamely erodite^egy hegység es folyo vagy tenger 
között (esetleg völgytorkolatnál: tehát liegyseg es síkság kozott), az 
a modern „záróerődr‘-nek századokkal előretolt gondolatát mutatja. ' 
A „casa fermata“ vagyis a „megerősített liáz“ gondolata (ezen olasz, 
erődítőmérnöki mesterszónak lerövidítése a: „casa’mata, casematte 
szó) teljes kialakulásában jelentkezik a Mesternél. Kendkívüli ügyel- 
met szcntGl g boltozott üregek szellőztető készülékeinek es pociig <xz  

akkori ágyúk gyujtólyukaiból visszacsapódé igen nagy füstöt ered
ményező puskaporgázok miatt. Ismeretes tény, hogy a tüzifegyver 
általánossá válása idején — mikor is az ágyúkat a régi középkori 
tornyok belső galériáin helyezték el — a füst miatt voltak kénytele
nek ezek számára külön, szabadégalatti laposokat építeni a lehordott, 
tehát magasságban megrövidített tornyok terrace-ára. Ezek a laposok, 
az úgynevezett „iitőhelyek“ (battéria: a „bastone”-ból, ami pálcát 
jelent, Dürernél: „klopfen“: ütni, vagyis kilőtt golyóval „odakoppan- 
tani“) a „Batterie“, vagyis a magyarba is szó szerint átfordított 
„iiteg“ helyei, akár tornyon, akár a sáncon, akár a sáncban (a 
,,casamatta“-ban), akár a sík terepen voltak elhelyezve. A Mes
ter a battériát a „Bastey“ boltozatos, bombamentes üregeiben 
helyezi el. Kernek rajzain többszörös falsorozatot és ezeket védő 
támasztópilléreket találunk és pedig azért sorozatosan egymás mögött 
többet (mintegy rekesztékszerűen rakva egymás mellé), hogy az első
nek esetleges beomlása után még több fal következzen egymásután. 
Bástyáinak egyik újítása az, hogy a falsorozatot nemcsak dongabolto- 
zással (hordóalakú boltív), hanem a falra merőlegesen álló ivekkel is 
védi. A bástyának a faltól való elkülöníthetősége, tehát „leszelt“ volta 
a későbbi „szelvényt (Abschnitt, Retranchement) alapgondolatának 
első felcsillanása a Mester rendszerében.

Az úgynevezett régi olasz rendszer a városfalból kiugró körív
alakú tornyot alakítja át ötszögű bastione-vá, a Mester ugyanezt kaza- 
mattás üteghellyé alakítja. ATon A ltén  (i. m.) szellemesen jegyzi meg, 
hogy e diireri bástya a középkori erődítésművészet záróköve.

8. A Mester rendszere az első, kiforrott elmélet a tüzifegyver 
renaissancekori teljes térhódítása után. Az olasz Tartaglia „Nuova 
scienza“-ja és „Quaesiti“-je később jelent meg, Sammicheli, a neves 
veronai-milanói építőmester már 1525-ben épít egy újrendszerű bas- 
tione-t, ez azonban kezdetleges dolog a Mester bástyáihoz képest.

Általában elterjedt nézet — mely cáfolatra szorul —, hogy a 
Mester műve hatástalan maradt kora s a követő idők erődítésművé
szetére, hiszen 1554-ben Jiilich  és K ü s tr in  erődjei, a scha ffhausen i 
„Munot“ nevű bástya, ezenkívül Bécs, Padova, Spandau , Besangon, 
L uxem bourg  erődítései épülnek fel a Mester rendszere szerint. Regin- 
hald Solm -M ünsterberg  gróf 1539-ben Ingo lstad t erődjét építi fel és 
ír egy kiváló erődítéstani művet, mindkettőt a Mester szellemében. 
Já n o s  Mester, a jülichi Cittadella építője 1567-ben ugyanezen alapon 
D üsseldorf erődműveit építi fel. Dániel Speekle, a neves strassburgi 
építőmester és erődítési író, az ottani Kronenburger Torbastei-t s a 
Rotenecker-Bastei-t építi át (Thausing, i. m. 509.) a Mester szelle
mében.
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Johann Tscherte császári hídépítő és építőmester, Dürer barátja, 
Bécs 1529-i védője, az ottani bástyákat alakítja át. Georg Rinipler a 
XVII—XVIII. század átmenete idején fejleszti tovább a Mester 
rendszerét. Menno Van Goehoorn báró idézett műve előszavában11 
rendkívül elismerő hangon ír Speekle-ről, saját, úgynevezett holland 
rendszerét („royal Seshoek11 vagyis „királyi hatszög11) a Speekle-ével 
kötve össze, tulajdonképen Dürerrel köti össze önmagát. Lyon és 
Párizs 1867-ben épült erődjei csak a modern technika ruhájába öltöz
tetik a diireri alapgondolatot,

9. Az „Oktatások11 közlik a Mester ágyútervét is. Ez —mint eredeti 
oldalnézetű és feliilnézetű rajzának itteni facsimile-ja mutatja — az
ágyútalyiga tengelyébe forgathatoan beleülő kúpos csap (A) körül 
körülbelül 45°-nyira elforgatható ágyútalpból s az ennek tengelyén 
fogas körívre szerelt hengerkerék-szerkezetből (B) áll, mely utóbbi 
az ágyúcső emelését és süllyesztését eszközli. A cső az ágyútalppal 
fordul el a csap, mint tengely körül. E vízszintes irányú elforga
tást az ágyútalptól jobbra és balra elhelyezett két fogas héber (0) 
végzi, olyképen, hogy a végén lévő gumóba akasztott lánc jobbra, 
illetve balra húzza el a talpat, mely a két hordóképű görgetön (D) 
gurul. Az ágyú — úgynevezett duplcmegyedes (tormentum duplex
quartanum, double-quartane, Doppel-Karthaune) varagyu — tehát
rendkívüli könnyűséggel irányítható. A Mester maga így ír az ágyú
ról: „Mivel a nagy löveg (geschoss) a sáncra lesz helyezve, hol is min
dig maradnia kell, nem szükséges, hogy olyan magas kerekei legye
nek, mint az olyan ágyúnak, mely a földön vonatik. Az én meggon
dolásom szerint azon ágyúk számára, melyek a sáncon állanak, alkal
matosai)}) az alacsony kerék, mint a magas, mert így a csövek köny
vig ebben tölthetők meg, és a kemény lökéstől nem futnak olyannyira 
messzire hátra, 'mert a visszalökés nem hajtja az alacsony kerekéi 
talyigát (wagenj oly hatalmasan, mint a magas kereküt. Egyébként 
csinálja ezt mindenki úgy, ahogy legjobbnak találván, neki tetszik. 
Hogy pedig az ágyúi a legpontosabban és legkönnyebben lehessen u u- 
nyítani s hogy a lövések biztosra, történjenek, ezért legyen a ládán 
(talp) hátul a földnél a két gerenda végén egy-egy hosszúkás hengc- 
rítő . . .  amihez egy különlegesen ezen célra készült hébér is kell, me
lyekkel az ágyút könnyűszerrel és pontosan el lehessem húzni arra az 
oldalra, amelyikre az ember akarja. . .  Ilyetén véleményemet nagyjá
ban bemutatom az én rajzommal.“ ,

A szellemes ötlet a régi görög-rőmai-közepkori hajitogepeken lat
ható félköríves (dugós készülékű) irányítót modern hengerkerekkel 
pótolja, mely nagyjában az ismert modern mozsaremelo-sullyesztó 
szerkezet gondolatának felel meg. A héber es a hengrkerek ötletet a 
Mester az ö korában még szerplő számszeríj (Armbrust Arbaleta) 
fi húzós szerkezetében láthatta, illetve innen vehette at. Jellemz, hog\ 
az ág ami k iránvítása úgyszólván a múlt szazad ötvenes eveiig az

iágyúcső alá dugott*" ékekkel (Ricthkeil) történt, egészen addig, míg f 
modern fogaskerékszerkezet (Zahnbogenriohtmaschme) nem jelentke 
zett. Az oldalirányítást az idősebb Reinhart zu Ae/a/ gi of ><
valósította meg, ugyanilyen rendszerű a mai visszafutni sm u agy

H ad iiniizeumi Lapok.

A
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oldal irányítása. Az alacsony kerék alkalmazása íulajdonkepmicsak 
közvetlenül a világháború előtt jelentkezett. A on A lim  (1.közvetlenül a  v n a g n a u u iu  cjuu , •
965) szerint ezzel is századokkal előzte meg korát a Mester: h isz e n  az 
ő korában a hasonló méretű várágyúkkal — főleg mivel azokat kere
keik alá döngölt földhánvással is emeltek — ket-harom oraba is kernlt
egy-egy lövés. 12‘ 13

10.' Az „Oktatásokéit a Mester művészi alkotásának egyetemle
ges összességébe helyezve bele, megállapíthatjuk róla, hogy ebben is 
ugyanazt alkotta meg, mint a pikturájában és grafikajaban: a romai 
alapgondolatú s gótikus építészeti ékítményéi festőién ható tornyos, 
erkélyes városfalat a lőpor színtelen, de komoly realitasanak megfelelő 
bástyaszerű modernségébe vitte át. A pikturát függetlenítette az épí
tészettől — melynek ez csak ékítő eleme volt — a várépítési is a 
gótikus építéstől és a Aitruvius római alaprajzától szabadította meg. 
kevésbbé ékítményessé, de modern értelemben széppé tette azt: anyag
szerű en, várszerűen széppé. Vagyis ugyanazt valósította meg itt is, 
mint amit a „Messung mit dem zirckel'1 című művében hirdetett: az 
anyagszerűség elvét.1 * Itt is, mint minden alkotásában renaissance- 
típusú egyénisége nyilatkozott meg az iskolai modorosság helyetL

A Mestert — hadimérnöki alkotását illetőleg — teljesen hibásan 
hasonlítja a köztudat akár Lionardo da Vinci-hez, akár Macchiavetil
hez. Lionardo -— ez a szétfolyó és sokat, főleg önmagáról sokat beszélő, 
de keveset, bár talentumosat alkotó művész — erősen Bramarbas-kodó 
és széles gesztussal dicséri fel magát Lodovieo Síorza milánói herceg
hez írott 1483-i ismert levelében: hidak, hadiszekerek, ágyúk, várak, 
hadigépek tervezőjének mondja magát, festőnek és szobrásznak, de 
„elsősorban mérnöknek44. Ezen öndícséret csak levél maradt, mert 
Lionardo semmi hadimérnökit nem alkotott, rendszert nem alapozott 
meg, csak néhány furcsa vázlatot rajzolt. A milánói „Della Madda- 
lena44 és a „Del Corno44 bastione, melyeket ő épített, egészen jelenték
telen dolgok. Macchiavelli ötletei -— ha szellemesek is — rendszerré 
nem vált, könyvkiadásban, kidolgozva meg nem jelent apróságok s a 
Mester komoly becsületességgel megcsinált kötetével egyáltalán nem
mérhetők össze.

10. Közölt facsimiléinken az „Oktatások44 címlapját mutatjuk be 
az elrajzolt, de felismerhetően a magyar korona motívumait mutató 
— itt heraldikai rangot jelző — magyar királyi koronával, mely motí
vumaiban azonos Mátyás király ismert bautzeni toronyreliefjén a 
király fején látható koronával is.10 A címerpaizs jellegzetes csücskös- 
talpú, egészen magyaros tárcsa. A kötet egyébként a Mester saját 
könyvnyomdájában készült, viszont hiányzik kolofonjából a Mester 
által más sajátnyomású művein látható korszerű fenyegetés a tulaj- 
donjogplagizálók ellen, illetve a hivatkozás császári szabadalomleve
lére. A cím fadúcba metszett, ú. n. „Blocku. Második facsimilénk a 
kötettel egyidejűleg és ahhoz készült, de attól külön megjelent két 
nagyméretű, lapszéleiken egymáshoz iíleszthetően egységet alkotó fa
metszet egyikéről vett, felnagyított részlet. A két lap (0.224X0.381, 
illetve 0.224X0.346, Bartsch, Le peintre Graveur, 137. Scherer. Klassi- 
ker dér Ivunst. 1V. Dürer Stuttgart u. Leipzig. III. Aufl. 339—340. 403.
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Thausing: i. in.) egy még teljesen középkorias gyilokjárós, faerkélyű 
városfalhoz épített kapuvédö ridotto (Reduit) mögötti sarokerkély- 
tornyos, szuroköntő erkélyes, számszeríjjlőréses falrészletet mutat- 
melyhez azonban már hozzá van építve a Mester rendszerében készült 
óriási bástya is. A Mester e rajzzal nyilvánvalóan ki akarta emelni 
azt, hogy a régi rendszert miként modernizálta. A bástya körül égő 
falvak mögül minden hadnemet mutató hadsereg mesteri rajzban 
vonul fel. i t t  csak a bastya közvetlen környezetet közöljük. A rajzon 
latszik a hatalmas száraz árok a süllyesztett bástyával, az árokban 
két coffre (Streichwehr: oldalozómű), a nagy árokban a kis vizes 
árok, felette az alacsonyra^ vett lőrések és a szellőztetőnyílások. 
A bastya laposán már két ágyú küzködik az ellene már felállított, 
mintegy húsz ágyúból álló ostromlótelep ellen, egyik lövése éppen 
megbontja a szélső üteg mellett az árokhoz közeledő Landsknecht- 
osztagot. A két lapot régi jegyzékek szerint a köztudat hibásan tartja 
Becs ostromának, hiszen a lapok szignaturája 1527-et mutat, Bécs 
ostroma pedig 1529-ben volt. Harmadik facsimilénk a Mester ágyú
vázlatát mutatja. #

Irodalom  s jegyzetek: 1. Thausing. Dürer. Gesch. seines Lebens u. 
seiner K unst. Leipzig, 491. o. — 2. ü .  o. és W. M. Conway. L itte rary  Remans 
of A. D. Cam bridge. 1899. — 3. Thausing. I. m. 492. — 4. U. o., Campe. 
Reliquien. N ürnberg, 1828. 54. o. Thausing. D ürers Briefe. Wien, 1842. 47. o. 
— 5. Bevilaqua: 11. Infectioiisquellen d. M alaria in Montenegró. W iener 
K iin. W ochenscbrift. 1918. és In  Memóriám H ungaricam . M agyar emléke
zésül. Bp. 1928.: TI. m in t erődítéstervező. — 6. U. a. Gyula végső napjai: 
Nemz. Ujs. 1928. II I . 11. V. ö. A lbrecht Dürer. A Szék. Főv. K önyvtár ünnepi 
k iadványa. 1928. 19—200. U. a. u. o. A D ürer-család nyomdokai Gyulán, 
Az A jtósi nemes A jtósi alias Dürer-család. M agyarság, 1928. II. 12. U. a. 
u. o. Die ung. A hnen A. D.-s. Pester Lloyd. 1928. 41. — 7. Fógel József dr.
II. Lajos udvara . Bp. 1917. 94. U. o. a nürnbergi m agyar követ já rás teljes 
oklevéltára. és irodalm a. — 8. Karácsonyi János dr.: Békés várni, tört, Bp. 
1896. H aan Lajos: Békés m. hajdana. Pest, 1870. U. a. D. A. származásáról 
és nevéről. Békéscsaba, 1878. — 9. A Tscherte-vel és Speekle-vel való kapcso
latok: Thausing  i. m. 118, 119—124, 448. 476, 494, 499 és 338, 509. valam int 
Thausing. B riefe: 177. — 10. A z Oktatások: Felvinci Takács Zoltán. Dürer. 
1909. 179. o. H enszlm ann Im re. D ürer A. Bpesti Szemle. 1877. Végli Gyula. 
D. A. Szom bathely 1911. G. v. Imhof. A. D. in  seiner Bedeutung fü r d. mo
derné Befestigung’skunst. Nördlingen. Beck. 1871. Thausing. i. m. 508. és köv. 
Wendelstcidt. Ursachen, welche fü r Deutscliland d. Y erlust v. S trassburg 
zűr Foige hatten . Jah rb . d. deutsche Annee. IV. 194. F reiher v. Goltz. A. D.-s 
E influss au f d. deutsche Befestigungskunst. .A. D. Instruction sur la fór ti - 
íic a tio n ... p á r A. B atheau. P aris , 1870. Niemann. Mii. Handlexikon. S tu tt
gart, 1881 B efestigungskunst és Dürer, M ontalembert, Vauban, Coehoorn, 
Corm ontaigne, Bastion címszók alatt, Bclidor—Kratzenstein  Kricgslexikon 
N ürnberg1. 1765. (Retríinclieineiit, ortificajtioii c. a.) Falsch. Krieg-Ingeniem 
u. A rtillerie-Lexikon. N ürnberg, 1726. (D. a. címek alatt.) Von Altén. Ham 
buch fü r H eer und Flotté. Berlin. 1912. D ürer és Coehoorn c. a. (1A . 264.) 
D ürer-L itt. in Ung. H erausgeg. v. k. ung. Min. p. kul. u. Unterriolit. 9. o. la, 
címlet, H oyer. G. d. K riegskunst, Göttingen, 1797. 206. u. o. irodalom  is. 
Bevilaqua. D ürer iparm űv. alkotásai. M agyar Iparm űvészét, 1928. májusi 
szám — 11 Thausing. i. m. Specklin (névmutató) Choehoorn: Nieuve Ves-

2*
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tingsboow Leuwarden. 1685. (Vooi-reden 6. s.) - 1 2 .  Gyalokay. A mohács, 
csata Moh. Emlékkönyv. Bp. 1926. -  13. VogeU  K uftzes Untéra, i. d. A rtil- 
lerie. Zürich, 1756. — 14. E rnyei József a mohácsi csata enekmondo veisei- 
ről Egykorú cseh krónikás énekek a mohácsi veszedelemről (Népeiét, 
E thnographia. I —II. 1—3.). — 15. Az eredeti nehézkes frank-bajor ta jszola- 
sát korszerűen — de nem a pontosság rovására — igyekeztünk visszaadni — 
16. M ár erődített, de á ta lak ítás t igénylő városok, várkastélyok, erődítetten 
helyek. — 17. E gy ilyet m utató ra jza: Th au sing i. m. 510.: Kerek kastély  a 
tengerparton. — 18. Bevilaqna: M agyar Iparm űvészet. 1928. V. füzet. 
D ürer. — 19. Szendrei. Az ezredéves kiáll, hadtört, eml. M átyás k irá ly  
bautzeni szobra. — 20. Thausing: Briefe. Fam ilienchronik. V. ö. e iie -  
vonatkozó ism ertetésünket lapunk e szám ának illető rovatában.
22. Könyöki: A középkori várak. Bp. 1906. az illető vezérszók a latt.

Bevilaqua-Borsody Béla dr.

Albrecht Dürer’s „Befestigungskunst" und das türkische Problem nach 
dér Schlacht bei Mohács. (Aus den A rbeiten des Kön. Ung. K riegs- 
historischen Museums. Leitung: K am ii Aggházy. D irektor.)

Dér deutsclie M eister, Albrecht Dürer dér Jüngere  starb  am 6. A pril 
1528. Sein W erk, dér „Etliche vnderricht zu befestigwng dér statt, schloss 
und flecken" erschien im Október 1527, dér junge K önig  von U ngarn, 
Ludw ig II. fiel am  29. A ugrást 1526 bei Mohács, W ien  w urde im J . 1529 
durch die Türken belagert. Schon auf Grund dieser zusamm enhángenden 
D atenreihenfolge w are e« anzunehmen, dass die V eröffentlichung dér 
„Etliche vnderricht" steht in Zm am m enhang m it den Ereignissen in 
Ungarn.

Die Verwandten  des, V aters des M eister — die Edlen von und zu 
A jtó s  — in dieser Zeit lebten noch in  Ajtós, beziehungsweise in Gyula. 
D ér V ater des M eisters .A lbrecht A ythóssy , E dler von Ajtós, (géb. zu G yula 
in  1527) kain als vandernde Goldschmiedsgeselle nach N ürnberg. Das adelige 
Geschlecht derei* von und zu A jtós, m it dem fam iliennam en „Aythóssy  von 
und zu Ajtós" gehörtc zu den adeligen B urgvasallen dér königlichen B urg  
zu Békés. A jtó :  bedeutet deutsch Tűr, A jtós: (Türhüter, Jan ito r, T ürer) 
ist ein königliclier, adeliger Burgvasallc, „ein H iiter dér Tűr". Die adelige 
Besitzung dieser adeligen T ürhüter hat den Narnen „Villa Jan ito rum , D orf 
dér Türer, so etwas wie: „Türersdorf" geführt. Die Fann iié  is t ers t n u r 
an dér Ende des X V I. Jh . in O berungarn erlos.chen. Die ungarische Gesand- 
schaft w ar im J . 1522 in N ürnberg um eine H ilfe gégén die T ürken zu 
bitien. Laut vorhandenen archivalischen Daten und zeitgenössisöhen L itte- 
ra tu rangaben  w ar cliese G esandschaft eine aussert prachtvolle: ihre 
biklmiissige und m alerische Trachtm otiven konnten die Phan tasie  des 
M eisters anregen. Die H eim atsstadt dér Fam iüe gehörte seit 1504 dem 
Pfalzgrafen zu Nürnberg, dem M arkgrafen Georg von Brandenburg, dem 
Oheim und K u rá to r des jungen K önigs von U ngarn Ludw ig II. Die 
rege Verbindung  zwischen dér hochkulturierten  S tad t Gyula und  N ü rn 
berg is in den ürig inaklokum enten des Münchener Reichsarchives 
ausgepragt (Brandenburgica). U ngarische K aufleute, ferner die S tall- 
knechte, S tallm eisfer und sonstige Bedienten des M arkgrafen — del
in Gyula mit dem Namen „M arkoláb“ betitelt wurde, konnten bestandige 
N achrichten bringen aus dér H eim atstadt. Niklas dér Ungar, dér Gold- 
schmied zu N ürnberg, spater in Köln, Sohn des Oheimes des M eisters, 
des Zaiim m acheim eisters Ladislcius von A ythóssy , kain ans Gyula nach 
N ürnberg, wo e r als Lehrjunge die fam iliáre Goldschmiedekunst in dér
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W erksta tte  'díes á lteren  M eisters A lbrecht' (wandemde Goldschmiedsgeselle 
Sohn des M eisters Anton von Aythóssy, Goldsehmied zu Gyula) ausg-elernt- 
hat. Au eh seine V erw andten lebten noch in Gyula. Die Titelsignette  des 
W erkes ist dér ungarische Staatswappen  — dér W appen Ferdinands del
in 1527, na eh dem Tode Ludwigs II. bei Mohács, zu seiner M achtstellung 
in erster Linie als K önig  von Ungarn angelangt ist: seine M achtstellung 
durch seine ungarische K rone (die heraldische rangbezeichnende Krone des 
W appens) gekennzeichnet ist. Die ^ed ih a lio n  ist zum Ferdinanídl, als K önig 
von U ngarn gerich tet. M ehrere Einzelnheiten des W erkes beweisen, dass 
dieser W erk  in ersten  Linie zwecks die Verteidigung Ungarns verfasst

Dr. phü. Béla von Bevilaqua-Borsody.

Lo sistema fortificatoria dél Messer Alberto Durer0 é la battaglia 
luttuosa di Mohács.

(Pubblicazioni dél Museo Reale Ungherese della S toria di Guerra. 
Direzione: Camillo Aggházy, D irettore.)

II M esser A lberto Durero, pittore, disegnatore-graffico e serittore teo- 
retico (nato: 21-o d. Maggio 1471, morto: 6-o d’Aprile 1528) ha seritto  un' 
ecoelente O pera fortificatoria, tito la ta : „Alcuni istruzioni per la fortifiea- 
zione déllé c ittá  e dei castelli." II tomo e stam pato e pubblicato nel Ottobre 
dél anno 1527, Lodovico II, il re giovino e cadiuto nella battag lia  trag ica 
di Mohács al 29-o d’Agosto 1526, alcuni mesi avanti la pubblieazione della 
detta  opera. II . Museo Reale U ngherese della Sorio di G uerra la ricercato 
i relazioni ungheresi dél detto tomo (la probblema turca, l’a rte  fortificatoria 
dei secoli X IV —X V.: le sistem e della „Scuola ita liana“, le opere di Tar
tó glia  e di Sam m icheli). 11 Mes,ser A lberto fu un íiglio dél m aestro orefice e 
cisellatore, A lberto  seniore A ythóssy, nobile della Ajtós, (un gentil-huomo 
ungherese, nato  in  1427 in  Ajtós, nella vicinenza detta C itta reale di Gyula, 
un  íiglio dél A ntonio , nobile della Ajtós, m aestro orefice nella detta Citta. 
11 padre dél M esser A lberto — come un giovino garzoné orefice viandante 
— ha se stab ilizato  in Nürenbergo, dove il fatto  un civ-e della detta  citta  
ed un m aestro orefice (gioelliere e cisellatore) ha transform ato lo suo nőnie 
ungherese fam ig liare  (molto nobile ed antichissim a) in Duerer (Thiirer, 
D urerus). „Ajtó“, (una parola ungheresm significante una „piccola porta", 
un  „uscio“, pubblica in lingua tedesca: Tűr. „Ajtós": la parola e un deri- 
vazione della paro la  A jtó  (uscio, Tűr) e pubblica come un „usciere 
un  g u a rd ia  nobile reale d’un  Casfello reale). I „A jtósok" (janitores, 
uscieri) furono nella epoeca dei secoli X II—XIV. vasalli dei castelli 
leali, come una cattegoria in feriore  della nobiltá uugheresa. II dorni- 
cilio dei stessi nobili usceri ha  portato  il nőnie: A jtósokfa lva: „Villa 
dei usceri". II nome Duerer e un traduzione semplice della parola 
„usciere". Lo stem m a dél Messer A lberto e un Stem ma parlante: nel 
azzuro un  uscio d’argento, posto nel mezzo deli© tre  collíné verdi). 
La c itta  di Gyula  fu un feudo grandissim o, da anno 1504 un appartom ento 
dél M archese Giorgio di Brandenburgo, conte dél Palazzo di Nurenberg, 
zio paterno  e curatore dél Ré Giovino Lodovico1. I  relazioni déllé due citta  
Gyula e N ürenbergo furono sem pre continuati. II Messer A lberto ha 
sentito u n a  sim pattia  ed interessé per l a . situazione della patria  di suo 
padre. Nei tem pi della invasione dei lu rc h i un  problém a in futta 
1'E urópa — la opera detta dél Messer Alberto e un aiuto per la difenzione 
deli’ U nghcria  contro i Turchi.

La v ignetta  della pagina dél titolo dél tomo e lo stem m a  dél re id i-  
nando: lo stemma deli’ U ngheria, dél Ré deli’ U ngheria. 11 tomo e dedicato 
al Bé deli’ Ungheria  l’intrudozione parla molto déllé cireostanza ungheresi.
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Lo sistem a dél Messer A lberto — un bastione grande colle casam atte 
iiigenti, (dove le háttérié sone disposte per fianchare la foss,a secca) indepen- 
dante dal muro e dali’ un bastione altro, un  „fort“ m oderné col’ una caserm a 
e dipositura m ilitare — é un’ anticipazione geniale e fundam ento storico 
déllé sisteme moderni. B itre  Béla cli Bevildqtia'-Bcrsody.

Zrinyi M iklós gróf m úzeum a.
Felolvastatott a Magyar Numizmatikai Társulat 1928. február hó 23-i ülésén.

X V II. századbeli szellemi életünknek egyik legm arkánsabb egyéni
sége a szigetvári hős dédunokája, Zrinyi M iklós gróf, a költő volt. M int 
költőt, hadvezért és állam férfiút m ár nem egy nálam nál h iva to ttabb  toll 
m éltatta. Most, m int gyűjtőről és muzeológusról megemlékezve, úgy  vélem, 
hogy teljesebbé teszem azt a képet, am ely a X V II. század nagy  m ag y ar
járól a köztudatban él.

Z rinyi Miklós gróf gyű jtő i tevékenységére nagy  hatással volt ifjúko ri 
olaszországi tanulm ányútja . 1636-ban, gyám jának, panaszt P ázm ány Péter
nek, a m agyar bíboros Cicerónak rendelésére, öccsével, a szerencsétlen 
végezetéi Péterrel, Senkviczi M átyás esztergom i kanonok kíséretében in 
dult el Itáliába. E klasszikus földön, ahol a renaissance m ég m indig  dúsan 
ontotta a m aga fényét és gazdagságát, a fiatal Z riny i látóköre szélesebb és 
egyetemesebb lett.

V ili .  Orbán pápa, ez az ízig-vérig igaz renaissance-fejedelem , látnoki 
szemével előre megsejtve, a nagynevű család if jú  tag ján ak  későbbi n ag y 
ságát, ekkor ajándékozta meg sa já t költem ényeinek am a kötetével, melybe 
a következő dedikációt írta :

„Fortes crean tu r l'ortibus et bonis; 
Est in iuvencis, est in equis patrum  
V irtus, noque imbellem feroces 
P rogeneran t aquile columbam.“!

Az alig- 17 éves ifjú, tudós M entorával és öccsével két évet tö ltö tt I tá 
liában. Kóma régiségei, a renaissance hatása, a  V atikán  csodavilága egy
arán t bűvkörökbe vonták lelkét, am ely it t  az „örök városban4' szerezte meg 
azon benyomásokat, amelyek későbbi é le tú tjá t tetteiben és alkotásaiban 
bearanyozták.

H azatérve Olaszországból, csakham ar egy oly férfiú hatása  alá kerü lt, 
aki mesteri módon érte tt ahhoz, m int kell az if jú  m agyar íoú rnak  m inden, 
szépért és dicsőért lelkesülő elm éjét méltóan foglalkoztatni. E  férfiú a költő 
papja es titkára , az ír szárm azású Forslall M árk  volt. M űvelt és eszes 
ember, a vallástudom ányok doktora, aki később a Szent Ágoston Rend 
ausztria i tartom ány főnöke lett és 1664-ben m egírta a Z rínyiek éle tra jzát.2

1 Dr. B a r n a  I g n á c  fordításában:

„Jók és erősek nemzenek erőseket; 
Még a tinónak, még a csikónak is 
Apjára szít erkölcse, s nem költ 
gyáva galambot a bérei vad sas.“

. !  B t t m m a t o g r a p h i a  M a v o r t i a e  f a m í l i á é  C o m i t u m  d e  Z r i n
császári leveliarban.) (Kézirata a bécsi volt
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tíól esik  Dia rám u ta tn i, hogy az angol szig'etország' eg'yik jeles fiának is 
része vo lt abban, hog j Z ríny i Miklós gróf, a X V II. szazad egyik legnagyobb 
m ag y a rjáv á  le tt. Forstall vezetésével m erült el az Olaszországból hazatért 
ifjú  a család i levéltá r kutatásába. Aligha tévedünk, ha  feltesszük, hogy 
m ár akkor választá  Hollós M átyás k irály t eszményévé, s ő, kinek ereiben 
h a jd an  való h o rv á t királyok vére folyt, k irályi hasonmása lett a nagy 
m agyar k irá ly n ak  a  m agyar szellem birodalmában.

G yűjtő i tevékenysége sokoldalúnak mondható, s annál figyelemre
méltóbb, m ivel igazi eleme a  harc  a  török ellen, fennmaradó idejének javát 
irodalm i tevékenysége köti le, s így csak harmadsorban áldozhat ezen szen
vedélyének, am elyről sajnos, a legkevesebb feljegyzés és forrás m aradt 
reánk.

A rég i Róm a nagysága irán ti hódolat, a X V III. században, a renaissance 
korának  még- elevenen élő hatásaként, erősen lüktetett ezen század klasszi
kus képzettségű fiainak lelkében. Zrínyi Miklós gróf, a költő, az antik világ- 
csodála tát azonban még három tényező szerencsés találkozásának köszön
hette. F ia ta lo n  lá tta  és tanulm ányozhatta a helyszínen Róma emlékeit, 
nagy tudom ányú  in te rp re tá to r oldalán. Horvátország, őseinek földje, bir
tokainak  fekvőhelye, m indenkor a hazai római emlékeknek, kivált a római 
érm eknek egyik legdúsabb lelőhelye volt. Végül kora genealógiájának oly
kor délibábos m egállap ításai a lap ján  erősen hitt benne, hogy családja, az 
ősi Sulich-nem zetség a róm ai Sulpicius-fam ília egyenes leszármazottja, 
am ely Galba császárt, a  nagy katonaim perátort adta a történelemnek.

A  fe g yverek  szeretete az ősi családban atyáról-fiúra szállott. Annál 
fokozottabb m értékben élt Zrínyi M iklós grófnak, a legnagyobb m agyar 
had tudom ányi írónak  lelkében, aki először hangoztatta az önálló m agyar 
nem zeti hadsereg  felá llítását. H arcban, lovagias szórakozásban, vadászatain 
e g y a rá n t szerelmese le tt a  fegyvernek.

A fe stm én yek  szeretete olaszországi tanu lm ányú jának  egyik legért
hetőbb hatása , m íg num izm atikai érdeklődése nemcsak Csáktornya és vidé
kének helyi leletekben való gazdagságával, hanem a Drasskovich grófokkal 
való atyafiságában  is m agyarázatát leli, akik közül hárm an is, koruk leg
kiválóbb érm észei voltak, sőt Drasskovich Miklós gróf, még a bécsi udvar
ban is elsőrendű szaktekintélynek számított. Érmeken kívül, a kis
plasztika tá rg y a i is felkeltették Zrínyi Miklós gróf érdeklődését. Öccsé
vel, Péterrel, 1638-ban osztályos egyességet köt, amelynek egy írásos pél
dánya rá n k  m arad t és az Országos Levéltárba került. Benne van azon figye
lem rem éltó  adat, hogy Zrínyi még a rra  is tudott magának időt szakítani, 
hogy a  legm inuciózusabb figyelmet érdemlő gyűjtői ággal: a gemmákkal
foglalkozzék.3 , , , . _ 7 . •

A m agyar gyüjtőtevékenység történetének nagy kara, hogy Zrm ^ 
M iklós gró f Csáktornyái gyűjtem ényének katalógusai, feljegyzései elves - 
tek. Épp úgy elveszték, m int m aga a páratlan  eiteku gyujtem enj. » c 
to rn y a i h íres könyv tá r ránk  m aradt részéből m a a zágrábi egyetem 
könyvtárában) is épp azok a művek hiányoznak, amelyek tulajdonosuk 
m uzeális működése szempontjából érdekelnének. Meg s^rencsenek  mond
ható, hogy akad t korabeli tudós, aki nemcsak megszem elto a gyűjtem ényt 
hanem  nagybecsű le írást is hagyott róla. E férfiú lo lh u s  
1660-ban, Grácból jövet, ellátogatott Csáktornyára, hogy /  i h f l f h á n Y a -  
ünnepelt hősét és környezetét személyesen is megismerje. ToHms, a hanj 
to tt é ltű  holland pedagógus egyike volt kora legkiva óbb fllolo^ ^ m a  
Szerette hazánkat, am it azzal is dokumentált, hogy Buda visszafo^lalasa

3 Országos Levéltár N. R. A. Fasciculus 319. No. 44,



24

után  egy évvel, m ár Budán találjuk. Ő és M arsigli gróf voltak ta lán  az 
egyedüliek, akik megérezték a m agyar géniusz újjászületését.

Látogassunk el Tollius vezetésével a Csáktornyái varba, am ely szerinte 
diadal jelvényei vei egész „m úzeum “ volt.

A vár földszintjén nyú lt el a  „hosszú palota , kisebb boltozatos szo
bákkal és csarnokokkal, hol a családi levelek, könyvek, kincsek és fegyverek 
álltak. A vár ezen részében fekvő csarnokokban és folyosókon függtek a 
török diadalm i jelvények: m indenféle színű török zászlók, értékes^ spáhi 
kardok, ezüstös hosszú csövű jan icsár puskák, ta tá r  kézíjjak, ívek és puz- 
drák, buzogányok és paizsok s m ás efféle fegyverek, melyek fényét a dömöc- 
költ kardvasak csillogása elhom ályosította. Némelyek m arko la tja  ezüsttől 
és aranytól ragyogott, másoknak hüvelye volt drágakövekkel k irakva.

Benn a term ekben, nem csak az ősök képm ásai sorakoztak a falakon, 
hanem  vitézi te tteiknek  képes ábrázolásai m ellett ott voltak az „eszéki 
győző“ dicsőségteljes fegyvertényeinek csataképei is.

I t t  volt elhelyezve a Csáktornyái vár őrségének fegyvertára, azonkívül 
rézágyúk, mozsarak, dárdák, kardvasak és egyéb hadi szerszámok, m elye
ket Zrínyi az ozmántól zsákmányolt.

Igen előkelő helyet foglalt el a múzeum kincstárában az érem tár  is.
,.A kincstárban  a rég i pénzek sokasága tű n t fel", — olvassuk Tollius  

Itinerárium ában. V olt köztük N agy Sándor a ranyban  és ércben, vo lt ezüst 
Ottó, V itellius, Pescennius Niger, H oratius  és Ovidius s mások, akiknek 
pénzei vagy érmei ritkák  ércben. V oltak királyok, fejedelm ek s hírese 
emberek képei kicsiny köralakban, vésővel kidolgozva.

H a ezen ism ertetéshez még hozzátesszük a m ár em líte tt 1638-as évi 
egyezséglevélnek a nemes g róf cím elothékájára és a ran y  és ezüst pénzekre 
vonatkozó, — sajnos, u tóbbiról csak futólagos, — feljegyzését: előttünk áll 
Z rínyi Miklós grófnak érem gyüjtem énye, amelyben képviselve volt az 
antik  görög és róm ai érmek dús sorozatai m ellett, a renaissance m edailisti- 
kája és a hagyom ányos ta llérgyüjtem ény. Gyűjtésében Z rín y it  k izárólag 
esztétikai és tudom ányos szempontok vezették, am it b izonyíthat az is, hogy 
a buzgó katholikus főúr Luther M ártonnak  és feleségének B ora K a ta lin 
nak m edáliáit is felvette gyűjtem ényébe.

Ebben a környezetben élt a X V II. század legnagyobb m agyar hőse, 
aki szállóige gyanánt h ag y ta  n ap ja in k ra  h íres m ondását: „Ne bántsd a 
m agyart!“

Ti'agikus halála u tán  tizenhárom  évvel és közvetlenül becsének Z rín y i 
Péter grófnak bécsújhelyi lefejezése után, ném et katonaság  dú lta  fel Csák
tornya várá t és hord ta  széjjel kincseit, melyekben az első m agyar hadtörté
nelmi gyű jtem ény gondolatának csiráját is érezzük. Palóczi Edgár

B oszn ia  okkupációja.
A megszállás harcai és hősi 

halottai.

A lig néhány nappal azután, hogy 
a mozgósított csapatok benyom ul
nak a bosnyák területre, m ár meg
kezdődnek a harcok és 10 heti küz
delem 60 ütközetének eredm énye
ként fejeződik be a megszállás.

Ma, am ikor m ár feledni kezdjük 
a világtörténelem  legnagyobb hábo
rú ján ak  fájdalm as emlékeit, ma az 
akkori harcok és az azokkal já ró  
véráldozat szinte jelentéktelennek 
tetszik a világháborúból folyó nagy 
áldozatokkal szemben. De figye
lembe kell vennünk azt, hogy egy
részt a megszállás idejében m ás fe l
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készültséggel fo lyt a küzdelem, m int 
ma, m ásrészt a m egszállással járó  
harcokat megelőzőleg 12 éven át 
nem húzták ki k a rd ju k a t hüvelyé
ből a m agyar karok.

A görbe hegyek országában lezaj
lott fáradságos küzdelmek megér
demlik teh á t azt, hogy az ötvenéves 
fordulón felelevenítsük őket és meg
hajtsuk  az emlékezés zászlaját m ind
azok emléke előtt, akik  életüket á l
dozták a K irá ly é r t és H azáért.

A ugusztus 3. Maglcij. M illinkovics 
vezérkari százados vezetésével ki
rendelt felderítő  különítm ény harca, 
melyben a 7. huszárezered 5. szá
zada Paczona százados parancsnok
sága a la tt  vett részt. H ősi halottak: 
gróf C horinsky Ferenc  főhadnagy 
a 7. huszárezredtől és haydeggi 
lovag H ayd H ugó  hadbiztos-száza
dos.

A ugusztus 4. Kosna. A 7. és 27. 
közös gyalogezred harcai. — Gra- 
canica. A 70. közös gyalogezred 
harcai. — Citluk. A 7. tábori vadász
zászlóalj és a 27. gyalogezred, to
vábbá az 1/X II. és 2/XII. hegyi 
ü teg  harca.

A ugusztus 5. Maglcij. A 7., 47. és
52. közös gyalogezredek, továbbá a 
1/IV. és 4/X II. hegyi ütegek harcai. 
— Bogéije. A 17. és 53. közös gyalog
ezredek harcai, melyben Doxat fő
hadnagy (17. gy. e.) súlyosan meg
sebesült.

A ugusztus 7. Zepce. A 7. és 47. kö
zös gyalogezredek harcai. Hősi h a
lo tt: R u b in  V lm os  47. gyalogezred
beli főhadnagy. — Jajce. A 17. és
53. közös gyalogezred, a 10. tábori 
vadászzászlóalj és az 5. ulánusezred 
harcai. H ősi halo tt: Swoboda E m il 
főhadnagy a 10. tábori vadászzászló
aljtól.

A ugusztus 9. H an Pirkovac. A 39. 
közös gyalogezered harcai.

A ugusztus 9—10. Dolnjci Tuzla. A 
39. és 61. közös gyalogezered és a 
7. huszárezered harcai. Hősi halot
tak : Scha ffer A n ta l százados és 
K reutziger E m il főhadnagy a 61., 
továbbá Pesehka József főhadnagy

és nemes M ajláth Pál hadnagy a 
39. gyalogezredtől. Súlyos sebesül
tek pedig: Láner Viktor, a későbbi 
honvédaltábornagy, Herczeg Her- 
mann  századosok és Gerenday T iva
dar főhadnag, a későbbi ludovikai 
tanár.

Augusztus 11. Dubosnica. A 39. és 
61. gyalogezred utóvédharcai. Hősi 
halott: Papp József hadnagy (39. 
gy. e.). E  harcokban szerzett érde
m ekért Lekulics szakaszvezető (39. 
gy. e.) az arany  vitézségi éremmel 
lett kitüntetve.

Augusztus 13. Gracanica. A 39., 
61. és 70. gyalogezredek és a 12. tá 
bori tüzérezred utóvédharcai. — 
Ravnica. A 32. gyalogezred 8. száza
dának igen súlyos felderítő harca. 
33 eltűnt, 38 hősi halott, közte Med
véd Ignác százados, századparancs
nok.

Augusztus 14. Banja Luka. A 16.,
22., 53. és 79.. gyalogezredek, az 5. 
ulánusezred és a 2/XII. vártüzér- 
század harcai. Hősi halottak: Dress- 
ler János százados és Geyer Gyula 
hadnagy a  22. gyalogezredtől és 
Godnik Eduárd  élelmező-járulnok, a
6. élelmezési oszloptól.

A ugusztus 14—15. Gradanac és ,87/- 
mac között a 39., 61. és 70. gyalog
ezred harcai.

A ugusztus 15. Samac. A 70. gya
logezred, a 3. tábori hidászszázad 
harcai. — Gubir és Monté Kruci. A 
79. és 80. Landw ehr lövészzászlóalj 
felderítő harcai. — Kcikanj. A 27., 38. 
és 52. gyalogezred és a 27. tábori va
dászzászlóalj harcai. — Svetica. A 
16. gyalogezred harca.

A ugusztus 16. Oladinici. A 19. tá 
bori vadászzászlóalj harca. — Han  
Bjelalovac. A 7., 22., 27. és 38. gyalog
ezred, továbbá a 9. és 31. tábori 
vadászzászlóalj harcai. Súlyos se
besült: Tomcsányi M iksa  hadnagy 
(38. gy. ez.). — Kolotic. Az 52. gya
logezred elővédharca. — Doboj (Sta- 
nic). A 16., 39., 61., 70. és 78. gyalog
ezred harcai. Hősi halottak: sarlai 
és hatnei Sarlay Fülöp  őrnagy és 
sternschw erti Loy A dolf százados a  
78.. Ozegovics M ihály százados a 16., 
Gissübel Frigyes  őrnagy a 39. és
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Turcsics M árk  százados a 16. gya
logezredtől. — Stolac. A felkelők 
körülzárják  és augusztus 21-ig 
ostrom  a la tt ta rtják .

Augusztus 17. Krcmencic Crnici. 
A tiro li 3. császárvadász-, a 19. tá 
bori vadászzászlóalj, a 32. gyalog
ezred, a 2/XII. hegyi üteg és a 8/XII. 
nehéz üteg harcai. — Visoca. A 38. 
és 52. gyalogezred, továbbá a 27. 
tábori vadászzászlóalj harcai.

A ugusztus 19. Dubrava és Kremc- 
nac m ellett a 32. gyalogezred és a 
39. tábori vadászzászlóalj harcai. — 
Pasic-Han. A 27. gyalogezred u tó
harcai. — Sarajevo  bevétele. A 7.,
38., 46., 47. és 52. gyalogezredek, a
9., 27. és 31. tábori vadászzászlóaljak, 
a  12. tábori tüzérezred és a 4. vár- 
tüzérzászlóalj harcai. Hősi halott: 
beinebachi Bollis Lajos hadnagy a
9. tábori vadászzászióaljtól. — Do- 
baj. A 29., 38., 39., 61. és 78. gyalog
ezredek harcai. Megsebesült: lovag 
Schmigoz Gyula altábornagy.

Augusztus 20.Becice és Jasoc mel
le tt a 27. gyalogezred, a 3. tiro li és 
a  33. tábori vadászzászlóaljak, to
vábbá a dalm át országos lovasíto tt 
lövészek harcai.

Agusztus 21. Kremenac. A 32. 
gyalogezred, a 3. tiro li és a 33. tá 
bori vadászzászlóalj, továbbá a 8/XII. 
nehéz üteg harcai. — Stolacot a 32. 
gyalogezred felmenti. Stolac védő
serege, mely augusztus 16-tóű. 21-ig 
oly hősiesen tudott a vad ellenség
gel szemben állani, 20 tisz t és 751 
ember volt a 32. gyalogezredből. 
Megérdemlik, hogy nevüket felje
gyezzük: eggendorfi Pachner Fer- 
dinánd  alezredes, parancsnok; szá
zadosok: báró Csollich Benno, Beli
mond Vilm os, Patoczka G yida  és 
Przedák K ároly; főhadnagyok: Rupp  
M árton  és virtsologi Rupprecht K á
roly; hadnagyok: Blaskovich M i
hály, Schnablegger Ferenc, Blau- 
ther József; ta rt. hadnagyok: W ag
ner Gyida, D arvay Fiilöp, Gruber 
Ferenc, nemes Bene György (aki e 
harcokban súlyosan meg is se
besült), Jám bor Gyula, G yulányi 
Béla. Továbbá: dr. Seemann Jenő  
főorvos és H orok Ferenc fősebész.

Szenvedéseikre legyen példaként 
em lítve, hogy a közel 800 főnyi 
védőseregnek csupán 56 liter ivó
vize volt! S ez is á llo tt, ciszternában 
ta rto tt víz, a délvidék augusztusi 
hőségében! A végső percekben je
lentkezett, m int önkéntes, M ihalcsics 
G yörgy  tiszthelyettes és vállalko
zott a rra , hogy á lruhában  a felke
lők táborán  á t h ír t  visz a ta r th a ta t
lan helyzetről. V állalkozása siker- 
je l já r t  s ezért az a ran y  vitézségi 
éremmel le tt k itüntetve. A vitéz ka
tona Budakalászon, 1854-ben szüle
tett. F en ti hőstette u tán  a tisz ti is
kolába került, m ajd  fokozatosan 
emelkedve 1909-ben tábornok és 
1913-ban „stolaci“ előnévvel m agyar 
nemességet kap. A v ilágháborúban 
m int altábornagy  vett részt.

A ugusztus 23. Doboj (Grabsca és 
Stanic). A 29., 39., 61., 70., 78. gyalog
ezred és a  6/XII. nehéz üteg  harcai.

Augusztus- 24. Velecevo. A 27. és 
53. gyalogezred, továbbá a 2/X. 
hegyiüteg harcai.

A ugusztus 26. és 30. Doboj (Grab
sca és Stan ic j-Jiál ugyanazon csa
pattestek  harcai.

Szeptember 3. Mokro (Han N a Ro
m ánja). A 38. gyalogezred, a 9. tá 
bori vadászzászlóalj és a 4/1. hegyi 
üteg harcai. H ősi halo tt: Muka- 
czynszky  Sándor 38. gyalogezredbeli 
hadnagy.

Szeptember 4. Doboj (Tribova— 
Betajn Planina). A  29. gyalogezred 
harcai. — Doboj (Lipac  a Paklanica  
Planinán). A  8. és 54. gyalogezred, 
továbbá az 1/VIII. hegyi ü teg  h a r
cai.

Szeptember 5. Tekucica. A 8. g ya
logezred harcai. Hősi ha lo tta i: K lein  
Ferenc -főhadnagy, M eister Rezső, 
Sim acsek M átyás  és Schm id t János 
hadnagyok. — Potocani. A 16., 29. 
és 45. gyalogezred harcai. H ősi h a
lo ttak: B rodszky V ilm os  hadnagy 
a 16. és Chornitzcr József hadnagy 
a 29. gyalogezredtől. — Kosna. A 39. 
és 79. gyalogezred, a 25. tábori va
dászzászlóalj és a 4/XII. nehéz üteg 
harcai.

Szeptem ber 6—8-ig. K ljuc. A 22., 
26. és 53. gyalogezred, továbbá a
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2/1. és 2/X. hegyi üteg harcai. Hősi 
ha lo ttja : Blum enschein  százados a
22. gyalogezredből. E harcokban 
szerzett súlyos sebet Lierfelsi Le 
Gay A lbert ezredes, a 23. gyalog
ezred parancsnoka, aki szeptember 
19-én és M űnk Tódor főhadnagy a 
79. gyalogezredből, aki ugyanakkor 
m eghalt.

Szeptember 7. Bihac (Zegar). A
23. és 79. gyalogezred és az 1. tábori 
vadászzászlóalj igen súlyos harcai. 
Hősi halo ttak : S teyska l János, 
Nnpialó M árkus századosok és Hóim  
Ernő  főhadnagy a 79. gyalogez
redből.

Szeptember 7—8. Tr ebin jé t a 74. 
gyalogezred elfoglalja. Hősi halot- 
ta i: Schm id t főhadnagy és Domin 
hadnagy.

Szeptember 8. Ljeskovac  és Prosi- 
ceni Keimen a 12. tábori vadász
zászlóalj és a 88. m. kir. honvéd 
zászlóalj harcai.

Szeptember 9. Siena. A 37. gyalog
ezred harcai.

Szeptember 12—14-ig. Nova-Brckát 
a 60. gyalogezred ostrom olja.

Szeptem ber 14. Sam acot a 6. gya
logezred m egszállja.

Szeptem ber 15. Izacic. A 48. és 76. 
gyalogezredek és a 12. tábori vadász- 
zászlóalj harcai. Súlyos sebesült: 
Nem es László  hadnagy (76. gy.-ezr.).
— Gorica (Trebinje  m ellett). A 74. 
gyalogezred harcai. H ősi halottak: 
Sandner M átyás  százados és Marx 
A d o lf hadnagy, továbbá Schwaiger 
M iksa, a vezérkarhoz beosztott fő
hadnagy. — Krizova. A 23. és 79. 
gyalogezred, az 1. tábori vadász
zászlóalj és a  3/X II. nehéz üteg h a r
cai. Súlyos sebesült: Paulovits 
K onstan tin  főhadnagy (23. gy.-ezr.).
— Doboj (Svetlica, Tribova—Be- 
ta jn  Planina). A 4. tábori vadász
zászlóalj fe lderítő  harcai.

Szeptember 15—16. Gorica és Gra- 
dacac elfoglalása, A 33., 38. és 68. 
gyalogezredek harcai. Hősi halottja: 
Blaschke  főhadnagy a 38. gyalog
ezredtől.

Szeptember 17. Nova-Brcka  bevé
tele. A 24., 38., 60.. 68. gyalogezredek, 
a 8. huszárezered és az 5. tábori

tüzérezred harcai. Hősi halottal: 
Kocsis Mátyás hadnagy a 60., Ul- 
brich János százados a 68., Zsíros 
Zsigmond hadnagy a 38. és Kulin  
Ferenc hadnagy a 24. gyalogezred
től.

Szeptember 18. Gluhina. A 45. gya
logezred harcai. — Bihac. A 23., 48.,
76., 79. gyalogezredek, továbbá az
1. és 12. tábori vadászzászlóalj har
cai.

Szeptember 21. Senkovic—Bandin 
(Odziak). A 16., 37., 38., 41. és 78. 
gyalogezeredek és az I/IV. hegyi 
üteg harcai. Hősi halottai: Wene- 
dikter Gusztáv a 37., Poras József 
százados és Muntean Hilarion ta r
talékos hadnagy a 41. gyalogezred
től. Sebesült: bélafalvai Fekete M ik
lós hadnagy (37. gy.-ezr.). — Maje- 
vica Planina. A 23., 32., 44. és 60. 
gyalogezered harcai.

Szeptember 24—28-ig. Klobukot a 
27. és 74. gyalogezred megszállja. 
Hősi halottak: W agner V iktor  fő
hadnagy és Weinberger Ferenc had
nagy a 27. gyalogezeredtől.

Szeptember 26—28-ig. Liwno (ké
sőbb erről kapta nemesi előnevét az 
akkor hadnagyként szolgált és ka
tonai érdemkereszttel kitüntetett 
Hadf y  Im re  gyal. tábornok és a 
világháborúban hadtestparancsnok) 
megszállása. A 17., 21., 26. és 46. gya
logezeredek, a 10. tábori vadász- 
zászlóalj, a 3/XIII. hegyi üteg és a 
79. Landwehr-lövészzászlóalj harcai.

Október 6—7. Peci. A 23., 48., 71. és 
76. gyalogezeredek, az 1. és 12. tá
bori vadászzászlóalj, az 1/1. és 4/III. 
hegyi ütegek harcai. Hősi halottak: 
E ltz Gyula alezredes a 76, Polonyi 
József százados a 71. gyalogezred
től, Janovszky A rthur  főhadnagy a
12. vadászzászlóaljtól, Müller Ká
roly ta rt. hadnagy és Polzer Ferenc 
ta rt. tiszthelyettes a 48. gyalogez
redtől. Sebesültek: berthóti Bért hót y  
Pál hadnagy a 12. vadászzászlóalj
tól (akkor katonai érdemkeresztet 
kapott, később a honvédségnél tá
bornok lett), Létay Rudolf hadnagy 
(76. gy.-ezr.), Pokorny Móric őrnagy 
(1. vadászzlj.).

Október 9—20-ig. Welica Kladusa
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erősség- megszállása. A 89. m. kir. 
honvéd zászlóalj, az 1., 9. és 12. tá 
bori vadászzászlóalj, a 76. gyalog
ezred. az 1/1. és 4/III. hegyi ütegek 
harcai.

E harcokban kap ta  első tűzkerszt- 
ségét az új m. kir. honvédség is, 
melynek 87., 88. és 89. zászlóaljából 
a későbbi 26-ik, 81., 83. és 90. zászló- 
aljából pedig a későbbi 27. m. kir. 
honvéd gyalogezered á llítta to tt fel.

H. K.

A szegedi ezred-kadétiskola.
— A régi világ katonai berendezkedéseiből. —

Régi árm ádiánk nem hiába szom- 
szédoskodott századévekig a török
kel, jónémely dolgokat eltanult a 
török szomszédtól. M egtanulta pél
dául, hogy a népek fiaiból miként 
kell janicsárokat nevelni. A török 
leginkább rabolt keresztény gyer
mekekből nevelte a próféta jan icsári 
virágos kertjét. A régibb árm ádia 
vezetői feltalá lták  az úgynevezett ez- 
red-nevelőintézeteket, am ilyen te rü 
leten. amilyen nyelvű nép között fe
küdt az ezredtörzs, onnét ragadták  
magukhoz a kis tiszti csemetéket. 
A katonai szülők leszárm azottjain 
kívül árva, sőt törvénytelen fiúkból 
gyarapíto tták  az „anyagot“. Em el
lett fizetéses növendékeket is felvet
tek. Jobbmódú városi polgároknak 
és kis nemeseknek tanuln i nem sze
rető, rakoncátlan fiai voltak az 
ilyenek. Ezek egészen zsenge kis
korukban bekerültek az ezred-kadet- 
iskolába, ahol a janicsár-szerzet- 
házaknak fanatikus derviseit a 
•subickolt bajuszé, megcsontosodott, 
öreg altisztek, öreg tisztek helyet
tesítették. Ezekben az ezred-kadét- 
iskolákban a katonai oktatáson, 
fegyelmezésen kívül a polgári e r
kölcsökről, a haza szeretőiéről, a 
nemzeti történelem ragyogó példái 
felől szó alig esett, vagy ha mégis 
felem lítettek egy-egy Rákóczit, nem 
volt benne köszönet, — „rebell- 
hund“ volt a nevük. A növendék
ifjúnak  — bent az intézetben — 
többé m agyarul sem volt szabad 
beszélnie. így  tö rtén t meg azután,

hogy midőn a tizenhétéves if jú  a 
zászló alá felesküdött, a hadsorba 
kikerült, teljesen „vorsriftos" kato
ná ja  volt az árm ádiának .

#
1848-ig Szegeden is volt ilyen is

kola. A 62. gyalogezred kadétisko
lá ja  volt ez a m a m ár oly különös- 
nék tetsző intézmény. Az iskola p a
rancsnoka egy tiszt volt, mellé ok ta
tókul öreg őrm esterek  voltak  be
osztva. A gyakorla ti k iképzést és 
felügyeletet az egyéb altisztek vé
gezték. K ülön k a tonai szakács, 
suszter, snájder egészítették k i az 
érdemes elöljáróságot. H ozzájuk 
csatlakozott még néhány (4—5) ki- 
vénhedt öreg bakancsos is, ezek a 
fehérfejű  „invalidusok14 voltak  a nö
vendékek tu lajdonképeni „dadái“. A 
vizet ezek hordták, a szobát ezek 
tisz togatták  a — kadétoknak. A fű 
tést ezek végezték.

A szegedi ezred-kadétiskola öt 
osztályból (évfolyam) állo tt. Az is
kola k ap u ja  éjjel-nappal zárva volt. 
Az őrszolgálatot az ötödik osztály 
növendékei teljesítették. A kadét- 
kapusnak  a nyakába akasztva ló
gott a hatalm as nagy kapukulcs. 
Még a „kosztosok“, az év i három 
száz bankóforintos városbeli úrfiak 
is ritkán , külön parancsnoki enge
déllyel mehettek csak ki a vá
rosba szüleikhez. . .  Az örökös ta n u 
lás, a gyakorlatozások m inden ide
jüket lekötötték a süldőfiúknak. El 
kell ism erni, hogy a  példás tisz ta 
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sá g ra  nagyon ügyeltek. B ár durva 
vászonból készült, m indig tiszta volt 
a fehérnem űjük. Az egyenlő elbánás 
felől sem lehetett panasz. Eksztra-

szárítgatták  és „mángorolták", úgy
hogy a szent vasárnapokon mind
nyájan olyan hegyesbegyesek vol
tak, mint a szép fehér tubugalamb.

Ezredkadétok a rokkant vitézzel. 
( E g y k o r ú  m e t s z e t  u t á n . )

ruhát, eksztrabakanesot a „kosztos 
úrfiak" sem viselhettek, nyári feher 
,.házik itlijöke t“, fehér pantallójukat 
valam ennyiüknek  vitorlavászonbo 
szabták. M inden szombaton nagy- 
m osást ta rto ttak , az udvaron nagy 
kádakban  állo tt a mosóvíz A kis Ka
détok a ru h á ju k a t magáik mostak.

Még eredetibb volt a parádés öl
tönyük. Alig képzelhető el, hogy az 
idő int a lan, óriás, csöbörnyi-nagy 
csákó alatt, m iként lapult, miként 
komolykodott egyik-másik kerek- 
zsemlyéhez hasonlatos gyermekarc. 
Némelyik kis öregnek niajdhogy le
törte a fejét a rezes csákó. Minden

rá
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napi fejfedőjük a simléderes katona- 
sapka veit. „Blom-gombú“, fecske- 
fa rkos kabát, sárga-fekete zsinóros 
m agyar nadrag, nehéz bakancs volt 
a parádés viseletűk. Az ezred-kadé- 
tnk harcias h ivatását a „rüsztung“ 
jelképezte. A mellen, vállon keresz- 
inikapcsolt kettős fehér-szíjra egyik 
oldalon a „panganéta“, a másik ol
dalon a „patrontás“ volt felkap
csolva. Ámde kohás-puskájuk  és 
panganétájuk  csupán az ötödik osz
tályos növendéknek volt. Ezek a 
serdültebb ifjak  — a növendék
seregben — káplári, frá jte ri rangot 
viseltek. Az egyik idősebb, legelső 
tanulónak m ár kardja  is volt, ez a 
fiú volt a — „fiókok őrmestere 

A kadétok ágyát ,.fejcédulákkal“ 
jelölték meg. Ezeken a cédulákon a 
m agyar neveket i.s elnémetesítették, 
ilyeténképen vedlett át 1839-ben a 
szegedi Zsótér Antal úrfi becsületes 
m agyar neve „A nion Schauter“-re . . .  
A lefekvés, a felkelés „dobszó“-ra  
történt, az álm osabbakat az ágyból 
is kidobolta a dobos. A napi ,.foglal- 
kozás“ a következőkből állott: M in
den nap kisétáltak a városi nyom á
sokra, ahol a nagyobbak rendes 
puskával, a kisebbek fapuskával 
„ckszerciroztak“. Az., iskolai tan u lá 
sokon kívül tornázták, vívtak. Fa
lábon ugrándoztak. N yáron az is 
kola tiszai fürdőjében  m egtanulták 
az úszást. A rend, a fegyelem, a 
tisztaság valóban példás volt; ha
nem a koszt ta lán  kissé soványka is 
volt ehhez a sok testmozgáshoz? Az 
ezred-kadétiskolában általános volt 
a gyom orkorgás . . .  A früstök és 
uzsonna kis „prof un t darabka“, a va
csorájuk meg többnyire ízetlen, zsír- 
talan leves volt. Az egyhangú dél- 
ebéd negyedóráig tarto tt. Szemé
lyenként negyedfont marhahúsleves, 
csekély adag kenyér, még csekélyebb 
adag borsó, paszuly, kásafőzelék volt 
a leginkább változatlan spártai ebéd. 
Zöldségfélét sohasem főztek. Pénte
ken a hús is elm aradt. Nem csodál
ható tehát, ha a vasegészségű kis 
ezredkadétok a „macskanadrág“-nak

csúfolt zsírta lan  árpakása  kotyva- 
lék mellett, am i a rendes esti vacso
rá juk  volt, örökösen korgó gyom or
ra l feküdtek le a szalm azsákra . . .

Egy kedves nap ja  m inden héten 
volt a kiéhezett növendékseregnek. 
Ezen a napon — vélem ényük szerint 
— lukuUusi volt az ebéd... E rede ti é r
dekesség, hogy éppen a péntek napi, 
a bojtos ebédjük volt a legkedve
sebb. A kisubickolt bajuszé, vén 
bakaszakács pénteken rem ekelte a 
minden ezredkadétnak oly nagyon 
kedves — gombócot. E kedvelt cse
megének a kiosztása illő nagy  kö
rültekintéssel tö rtén t. Az első és 
második osztályos növendékek két 
gombócot, a harmadikosok: hárm at, 
a negyedikesek négyet, végül az ötö
dik osztálybeliek ötöt-hatot kaptak. 
A pénteki gombócadagok elvonása a 
legérzékenyebb büntetésszám ba ment, 
még a hanyagabbak  is tö rve-tö rték  
m agukat, hogy a pénteki gombócot 
kiérdemelhessék. A rossz tanulás, 
vagy rossz m agaviselet m ia tt elvont 
gombócot más, kitűnőbb, jobb növen
dékeknek tá la lták  — ju ta lm u l . . .  A 
bakaszakácsok gombócához pedig 
elég sok szó fért. Nevezetesen így 
tö rtén t a „gom bóc-fábrikálás“: M i
dőn összeállóit a tészta, az öreg 
szakácsm ester kérges két kezével 
belem arkolt a tésztás teknőbe, am it 
azután így két m arokkal k iszakí
tott, az volt: egy adag! Ezt a tészta- 
csomót göm'bölygette össze, mivel 
azonban annyi sok fickónak ugyan  
jócskán kellett gombócot göm bölyít- 
getni és az „atyus“ m arka sű rű n  k i
száradt, nem á ta llo tta  ezt olykor
olykor katonásan  csúszósabbá tenni.

■*

Az ezred-kadétiskola növendékei
nek korán bele kellett törődni a 
„kom isz életbe“; hiszen a zárt fa lak  
közti! tizenhétéves korukig  ki sem  
igen m ozdulhattak. N ém elyiket, aki 
tudniillik  nem volt te ljesen árva , az 
évek hosszú sora a la tt nagyritkán , 
egyszer-kétszer a hozzátartozóik 
m eglátogatták, — ez a r itk a  lá toga
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tás volt m inden kóstolójuk a — csa
ládi örömökből. Amennyiben va
lam i kis pénzajándékot kaptak, 
a felől is a parancsnok rír rendelke
zett, aki a fiúnak — gyümölcsre, vagy 
egyéb k ívánatos csemegére — krajcá- 
ros részletekben adogatta ki a pénzt. 
Egyedüli, igazi ünnepnapjuk az volt 
az ezred-kadétoknak, am ikor a v á r
megyei főispán, vagy az ország fő
generálisa egyszer-egyszer felkereste 
az intézetet. Az ilyen nagyurak  öt- 
ven-hatvan pengőforin t ajándékot 
m indig hagy tak  a szegény ezred- 
kadétok részére, amely pénzből a pa
rancsnok fa rsan g  u tó ján  nagy lako
m át rendezett. A cseber-csákós kis 
kadétok ilyenkor, esztendőben egy
szer „k im utathatták" m agukat és 
jókedvükben e ljá rh a tták  a „Laend- 
ler“-1, vagy a „Hohe Peter“-1 ...

Am ikor az ekképen kikészített ez
redkadét elérte a tizenhetedik évét, 
fe lava tták  és beosztották a rendes 
sorhadba. Az intézet falai között fé
nyes, nagy tisz ti k ísérettel meg
jelent a város katonai generálisa. A 
növendékek -— fegyverbe lépve — 
sorakoztak. A kibontott, tépett zászló

ala tt felolvasták előttük a hadi
cikkelyeket, melyeknek betartását es
küvel fogadták meg a kilépő kadé
tok. A generális egyenként kezet fo 
gott velük  és így felavatta, felvette 
a sihedereket a sorhad derék kato
nái közé.

Az ifjak, bárm ily nehéz, hosszú 
is volt az az öt esztendő, könnyes 
szemmel búcsúztak a megszokott 
helytől s a visszam aradt cimborák
tól, úgy lehet, többé nem is találkoz
tak az életben. . .  A további hosszú 
katonai évek vergődései u tán  a tiszt
séget, az aranybojtot is elnyerhet
ték az egykori ezredkadétok. K erül
tek közülük olyanok, akiknek a lei
kéből nem pusztult ki teljesen az ősi 
m agyar érzés. Zsótér Antal, az 1839. 
esztendőbeli kosztos ezredkadét, a ké
sőbbi 1848/49. évi honvédhadnagy, 
m egindultan emlegette, hogy a hon
véd hadseregben — a szabadságharc 
idején — több olyan hajdani „gom
bócevő" ezredkadét pajtásával ta lá l
kozott, akik honvéd kapitányi s őr
nagyi rang ig  felküzdöttük magukat, 
szóval a nemzeti zászló a la tt is be
csülettel állották meg helyüket.

(• * ' Móricz Pál.

HADTÖRTÉNELMI EMLÉKEINK. 

Szemelvények a múzeum anyagából.

K atonai sportem lékek a H adtörté
nelmi Múzeumban.

A M. K ir. H adtörténelm i Múzeum 
a m agyar katonaélet m últjának és 
jelenének m inden mozzanatát meg
örökíteni igyekszik, így tehát nem 
egyoldalú tárháza a hadi ereklyék
nek, vagy csak a katonai felszerelé
seknek.

B em utatja  a  katonát abban a m i
nőségben is, am ikor a katona nem

szorosan a háború fogalm ával ta r 
tozik össze, mikor a katona h ivatá
sától különböző foglalkozásokban, 
nem szorosan vett katonai tevé
kenységekben tűnik ki. Úgy mond
hatjuk  tehát, hogy a hadi ereklyék, 
a katonai felszerelések, a katonai 
belső élet és a külső élet minden 
terén feltűnő tiszt, altiszt és köz- 
vitéz emlékeinek teljes, összegyűjté
sével ad tökéletes képet a m agyar 
katonáról.
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A m agyar katona életének ma 
m ár egyik legjelentősebb tere a 
sport.

Még a világháború előtt kezdte 
m eghódítani a sport a katonai in 
téző köröket. Míg azonban a ré
gebbi években vívás, lövészet, lo
vaglás, to rna  voltak a fő sportágak, 
ezek is inkább kiképzési, vagy is
kolai oktatási módszerekként jöttek 
számításba, később, így 1912., 1913., 
1914. években m ár szép eredményű 
a tlé tikai kiképzés is folyt. 1913 nya
rán  pl. Tem esvárott nagyszabású 
katonai sportv iadalt rendeztek, a 
hadtest honvéd és közös ezrédeinek 
résztvételével. Ma pedig* m ár minde
nü tt szerves kiegészítő része a k i
képzésnek a sport.

A H adtörténelm i Múzeum gyűjti 
és szám ontartja  a katona-sport
emberek adatait. A vívás, céllövés 
és lovaglás sportszerű űzése, m e
lyekhez újabban a könnyű és ne
héz atlétika járu l, egyik legszebb 
tevékenysége a m agyar katonának.

M int fentebb em lítettük, nem 
volna teljes az intézet muzeális 
anyaga, ha pl. Berti, Szántay, Zu- 
lawsky, Bády, Terstyánszky, Som- 
fay vívó, cél lövő, lovagló és a tlé ti
kai eredm ényeit meg nem örökíte
nénk. Ez tudvalévőén főképen tá r 
gyakban történhetik meg. A ka
tonát is, m int sportolót, tehát első
sorban tárgyakban, sportem lékek
ben m utatjuk  be. Ezért gy ű jti az 
intézet a. katonai sport és űzőinek 
sportemlékeit.

Az elmúlt évben rendezett sport- 
történelm i kiállításon az intézet né
hány tá rggya l m ár résztvett, E tá r 
gyak a lap já t képezik a múzeum 
sport-gyűjteményének, am ely el
engedhetetlenül szükséges a katona 
ilynem ű tevékenységnek bem utatá
sához:

Legközelebb képekben is bem utat
juk  az intézet birtokában lévő sport- 
emlékeket,

A H adtörténelm i Múzeum törek
vése céltudatos. Megérdemli, hogy 
minden sportoló katona és a kato
nai sport irányítói e téren is a leg

teljesebb erővel elősegítsék és tá 
mogassák. Th. G.

Magyar szablyák a M. Kir. Had
történelmi Múzeumban.

Múzeumunk gyűjtem ényében nagy 
számm al fordulnak elő a m agyar 
szablyák, különösen a ha jdú  és a 
kuruc szablyák. É rthető is, m ert a 
kuruc hadsereg főerőssége a köny- 
nyű lovasságban állo tt és főfegy
verük a szablya volt, m elyet a pen
géjén lévő fe lira té rt „fring iának" 
neveztek, vagy pedig egyszerűen 
csatavasnak.

Fegyverkovácsaink igyekeztek az
u tán  a kardnak az egyszerű és h a 
gyományos form a m eg tartása  m el
lett kevés csínt adni, am i leginkább 
a peng-e vésésénél ny ilvánu lt meg. 
A XV. században még inkább ék ít
ményeket alkalm aztak a pengéken, 
a X V I. században előfordulnak m ár 
a felírások, belevíve a vallási ele
met is.

Gyűjteményünkből a következő 
érdekesebb darabokat ismertetem:

1. Szablya. Gyengén hajlo tt, alu l 
kiszélesedő, kétélű pengével, m ind
két oldalán széles vércsato rnával 
ellátva.

A penge egyik oldalán a Szűz
anya képe félholdban állva, a la tta  
keretben: „M aria M ater Dei P at- 
rona H ungáriáé sub tuum  P raesi- 
dium confugio" véséssel.

A m ásik oldalon nagy kettős ke
reszt, v irágszerű végződésű alsó 
szárral. Fölötte: „In hoc signo vin- 
ces“ a la tta  pedig: „I)eus Exerci- 
tuum  Bellától- fortissim e esto rne- 
cum.“

A m arkolata és keresztvasa tö 
mör sárgaréz és stilizált k u ty a
fejet abrázol, azonos az e korbeli 
divatos alakkal. A peng'e hossza 77 
cin, szélessége 4-5 cm, alu l 5 cm. A
X V III. századból.

Hasonló kard előfordul Hédi Béla 
bv. gyűjtem ényében, m elyet dr. 
Szendr-ei János feldolgozott a „Ma- 
g> ar H adtörténelm i Em lékek" című 
m unkájában 1896, 693. old.

2. H ajdú  szablya, gyengén görbülő,
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vége felé kiszélesedő fokéllel. A 
penge m indkét oldalán, két-két pár
huzam os keskeny vércsatorna, me
lyek a m arkolattó l m ajdnem  a he
gyéig érnek. A penge egyik oldalán 
elm osódott vésések között kivehető 
fent egy csillagokkal körülövezetlt 
nap, a la tta  S H  betűk és Anno 1686. 
V alam int egy ny ílla l á tlő tt kerek 
pajzs, a la tta  keresztbe téve egy szál 
virág.

A m ásik oldalon felül egy hold 
szintén csillagokkal körülvéve, a latta  
S H  betűk és egy turbános mellkép 
„Jesus M aria“ felírással és egy szál 
m űvészileg vésett tulipánnal. A ke
resztvasa sím a, egyenes, hasonló 
keresztnyúlvánnyal, a m arkolat 
vége gyengén hajlo tt, sasfej for- 
m á jú lag  vasalt. A két oldalt recé- 
zett m arko la t barna  bőrrel van be
vonva, m indkét oldalon egy vascsil
lag  beütve. A penge hossza 83 cm, 
szélessége 3 cm, alul 3'5 cm.

3. H asonló az előbb le írt szablyá- 
hoz azzal a különbséggel, hogy a 
pengében kétszer egymás alá „F R I- 
N I  A“ van  bevésve, a penge hossza 
88 cm, szélessége 3 cm. X V II. század.

A frin g iák  nálunk II. Rákóczi Fe
renc korában  terjedtek el legjob
ban, m ikor is minden m agyar szab- 
ly á t fring iának , az egyenes kardot 
d ragonnak  hívták. A szó eredete v i
tás. E gyrészt az olasz frangere =  ha
s ítan i, fran g ia  vagy fram ea szóból 
szárm azta tják . A középkorban á lta 
lában fram eának  nevezték a kardot. 
(Lásd Szendrei: H adt. Emi. 1896. 794. 
old.)

Boebeim szerint F R I N G I A  auy- 
ny it tesz: F(ridericus) R(ex in H un
gária ) IN G (erm ania) I(m perator) 
A (ugustus). Azonban F rigyes csá
szár korából egy fring ia  sem ma
rad t fenn, így ez a feltevés megdől.

E gy  m ásik kombináció: F(rancis- 
cus) R(ákoczi) I(n) N(omine) G(en- 
tis) I(m petit) A (ustriam ) vagy: 
F(ranciscus) R(ákóczi) I(n) N(omine) 

G(entis) I(nsurg it) A(rmis). Ezeknek 
ellene mond az, hogy a Rákóczi-kor 
elő tt m ajdnem  másfél századdal for
dulnak elő fringiáik, sőt Báthory

Istvánnak a berlini porosz kir. had
szertárban őrzött kardján is előfor
dul a Frangia szó, valamint Báthory 
Istvánnak a stockholmi svéd kirá

lyi udvari múzeumban őrzött dísz- 
pallosán is. A fring ia  szó előfordul 
többféle leírásban: így: „frangia". 
„francia", „frin ia“, m ajd „frindia"

3
Hadím iízeum i Lapok.
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<stb. formában. (Lásd: Szendrei: 
Hadi. Emi. 1896. 813. old.)

4. Egy szintén X V II. századból 
való szablya. A gyengén hajlo tt 
penge mindkét oldalán egy keskeny 
vércsatorna fu t a fokéiig.

M indkét oldalán egy felhőből k i
nyúló széles pengéjű szablyát ta rtó

'ptdtítí | 
a i t íó

Ián turbános török fej, a la tta  és fe
lette o lvashatatlanu l lekopott la tin  
felírással. A  keresztvason a hüvelyk
u jj befogadására egy gy ű rű  van 
beforrasztva. A m arko la t vége de
rékszögűén m egtört vonalú n y ú l
ványban végződik és barna  bőrrel 
van bevonva. A keresztvas ha jlo tt, 
fen t ny ito tt kézvéddel van ellátva, 
mely nem é r  a m arkolatig . A penge 
a 12 cm m arko la tta l egy ü tt 88 cm, 
szélessége 4 cm. X V I-ik  század m á
sodik fele.

.. f r t h t a . 
’ í"R JNTÁ-’"

3 .  á b r á h o z .

4. á b r á h o z .

F e l i r a t o k ,  d í s z í t é s e k  a  m a g y a r  s z a b l y á k h o z .
6 .  á b r á h o z .

kar van vésve, a la ttuk  „Spes mea 
est Deus“, illetve „Vide Séd cui fide“. 
Ezek felett művészi kivitelben egy 
m agyar stílű tu lipán  és rózsabimbó 
szál van kivésve. A felhőből kinyúló 
szablyát villogtató kar ez időben 
lm pajzsba van zárva, úgy Bosznia 
címere; különben a harcoló m agyar 
nemesség rendes címere.

A keresztvas m indkét végén ki
szélesedik és csipkézett, a sasfej és 
vasalás hiányzik. A penge hossza 
75^cm, a szélessége 3 cm.

a. H ajdú  szablya, gyengén görbülő 
penget el, mindkét oldalon keskeny 
\ ércsatornával. A penge egyik olda-

6. Szablya, zá rt kézvédővel a 
X V III. század elejéről.

A penge elő lap ján  az osztrák cí- 
merpajz*s van bevésve, mely négy 
mezőre osztott. Az 1-ben a m agyar 
cím er kettős keresztje, a 2-ban a 
cseh oroszlán, a 3-ban a burgundi 
h a lá n t pólyák s a 4-ikben a tiro li 
sas, m íg a. s.zívpajzsban a  szokásos 
H dbsbuig  címei* la tható  s az egész 
cím erpajzsra főhercegi zárt korona 
van ráhelyezve.

A penge h á tlap ján  egy X V III-ik  
szazad elejéről való kucsm ás m a- 
g j <11 huszár a lak ja  van bevésve.. A 
penge fokélén „Regi. B aron ial“ van
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bevésve. A penge hossza 81 cm, szé
lessége 3'5 cm.

Ennek a kardpengének vésetei 
egészen újabb eredetűek s a bécsi 
H eeres M useuniban őrzött eredeti
ről vannak  ide m ásolva; de ame
lyen a B aron ial szó W aronialnak

Ifi .  Kalm ár János.van írva.

Magyar és magyar vonatkozású 
haditechnikatörténeti nyomtatvá
nyok a M. Kir. Hadtörténelmi 

Múzeum könyvtárában.
Az In tézet állandóan gyarapodó, 

történelm ibecsű, nyom dai technikai 
e lőállítású  term ékekben (könyv, m et
szet, térkép, rö p ira t, k iá ltvány fa l
ra  gaszték stb.) kifejezett m agyar 
katonai m űvelődéstörténeti, tudo
m ánytörténeti, irodalom történeti 
anyagának  g yű jtési szem pontja te r
m észetszerűen a m úzeum ilag tárol
ható anyagra  irányu l, vagyis a fenti 
körbe vágó oly tá rgyak ra , melyek 
elsősorban állandó tárlókban á llít
hatók ki. E m ellett rendszeresen fo
lyik alkalm i kiá llítások  létesítheté- 
sére szolgáló anyaggyűjtés is. Ezek 
az In tézet könyv tárában  helyeztet
nek el s o tt könyvtárilag  kezeltet
nek, m int a m agyar s ezzel kapcso
latos külföldi katonai művelődéstör
téneti, tudom ánytörténeti és iroda
lom történeti fejlődés jelenségei. 
M int ilyenek, úgy a tárolás, m int a 
k u ta tá s  célja it is szolgálják.

A nagy anyag  illusztrálása céljá
ból néhány érdekesebb példányt is
m ertetünk  és pedig a haditechnika 
m ag y ar történetébe vágó példányo
kat.

1. M. Coehoorn (:) Nieuwe Ves- 
tingbouw  op een natte of lage hoii- 
sont; welke op driaderleye mani- 
eren getoont w ordt in t F o rt ifi ce- 
ren dér binneng’rote van de fran- 
sche Royale ses-hoek . .. cloor. — 
Leeuwarden, H endrik  Rintjes  168o. 
[kis 2°, (16), 181, (3) +  mell.: A. L. 
B .G .D .E .F . I, H, L, K. N, M, 0 , P ;
B. Q., eredeti hártyakötés, kévéssé *

* Lásd D r .  W .  É r b e n : Katalog des k und k. 
Heeres Museum. W i e n ,  1899. 211. 1. 1 5 8 .  s .

vízfoltos példány]. Az irodalomban 
bőven ismertetett, egyébként igen 
ritka, világhírű mű szerzője a nevét 
viselő hollandiai erődítésrendszer 
és gyalogsági mozsár, valam int az 
ezekkel kapcsolatos gyalogsági h a r
cászati módszer geniális m egterem
tője. Sébastien le P rétre de Vauban  
francia m aréehalnak az ú. n. fran 
cia erődítési rendszer megteremtő
jének ellenfele, ak it méltán nevezett 
kora „a hadimérnökök fejedelmé- 
nek“. Teljes nevén Menno van Coe- 
horn, a Leeuwarden melletti Coe- 
horn bárója. Ősei névadóbirtokán, 
1641-ben született. Apja, a kiváló ka
tonai műveltségű gyalogsági kap i
tány adta meg első tanulm ányaihoz 
az alapot. 16 éves korában kitünte
téssel végezte a franekei katonai fő
iskolát s m int m érnökkari kapitány 
lépett ugyanakkor a holland hadse
regbe. M aastricht védelménél tűnik  
ki a franciák ellen (1673), ugyanezen 
évben Graave ostrom ánál rendkí
vüli sikerrel használja a hollandiai 
gyalogság az ő ötletére alkalmazott 
kicsi, saroglyán kézben hordozható 
gyalogsági mozsarakat (nevük: 
Coehorne) és pedig fedezékben el
helyezkedő gyalogság ellen. Ezekkel 
minden század el volt látva és tö- 
meg'tűzzel, gránátokkal és kartács- 
csal tám adhatott. Ötletében a világ
háború gyalogsági aknavetőjének az 
ős6 jelentkezik. A következő évben, 3o 
éves koráiban ezredes. A nyjmegem 
béke u tán  (1679) Coevorden ötszogu 
(vijf-hoek: Fünf-Ecke) régi erődjeit 
építi át. Az ekörül Van Paan hadi- 
mérnökkel tám adt tudományos v itá 
jának eredménye első nagy müve: 
V ersterkinge des vijfhoeks met allé 
sijne buitenwerken, Leeuwarden 
1682. (Az ötszög erődítése építmé
nyeivel együtt.) Ennek folytatása a 
szóban levő mű, m ely már nyíltan  
a francia ú. n. Vaubantípusű  hatszög 
rendszere ellen támad. Fentebb kö
zölt címét m agyarul is ad jua: „L ,i- 
rendszerű erődépítés. . .  mely Há
romféle modorban rajzo lta to tt meg, 
közepes nagyságú erődökre nezve a 
francia k irá ly i hatszögre való le-
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k in te tte l. . stb. A korszerűen egy 
teljes oldalra terjedő cím elmondja, 
hogy ez az ő rendszere a modern 
rendszerek között a legerősebb (de 
s terk to dér hedend aagsöhe) a lka l
mazkodik száraz és ta lajv íztő l ned
ves terepihez (drooge — aan fle natte 
— Graéhten) jó tenger- és folyómel
léki terepe (en Zee of Rivier), sőt 
olcsó is, am i nem utolsó katonai 
•szempont. A művet, m int a H enrik 
Casim ir nassaui herceg, F riezlandt 
főhely tartó ja  és tábornok-kapitánya 
egyik gyalogezredének ezredese írta . 
A herceghez s a műpártolókhoz 
intézett előszava: v ita ira t rend
szere érdekében. Történeti á ttek in 
tést ad az erődítés, elméletéről. 
G enialitását mi sem jellemzi job
ban. m int az, hogy abszolút p rak
tikus és józan holland létére törté
nelmi reflexiókra nem hajlamos ko
rdban éppen elméietiségének teljessé 
tételére történelm i kritikával fog  
hozzá fejtegetéseihez, Dániel Speekle 
(1536—1589) német hadim érnöktől, 
a m agyar szárm azású Dürer (A j
tós) Albert, v ilágh írű  grafikus és 
erődítő alapgondolatának fo ly tató 
jától kezdve koráig. Bőven foglal
kozik a francia  rendszerrel, ezután 
adja a sa já t rendszerét.

Ez a neve u tán  elnevezett újabb 
hollandrendszer. (Royal Systéme 
hollandois.) A lapgondolatát Speklc- 
től, tehát D ürer A lberttól veszi át. 
Lényege egészen modernül hat: a 
falm űvek lehető lá tha ta tlanná  té 
tele. gyalogsági k irohanásokra a l
kalm as sáncárokszakaszok, a ro 
ham területek oldalozása, a külső 
sok apró oldalozó mű, sok vi- 
művek függetlenítése a főműtől, 
zes árok, nem francia geom etriai 
dogmás, hanem reális terek kihasz
nálása, az oldalozás fontosságának 
kiemelése a hom loktám adásnál, sza
bad ötletesség, mely az egyoldalúvá 
és merev geom etriává fa ju lt V au
ba n-rendszerr el szemben forradalm i 
ú jítás : röviden gyakorlatiság. E 
rendszer a talajvizes H ollandia 
X V I—X V II. századi sajátlagos ot
tan i helyi rendszeréből alakult ki.

M egoldásának lényege: belső m agas 
és külső alacsony sánc között, szé
les árokban apró erődök, m inde
nütt gyalogsági tűzhöz alkalm as lő- 
résekkel ellátott folyosók és külön 
redoutok, a külső sánc előtt víz. A
X V III. század elején a töröktől visz- 
szafoglalt m agyar területek v á ra in  
— éppen a ta lajv íz m iatt — felcsil
lan a Coehorn-rendszer gondolata. 
Életefolyásából megemlítendő, hogy 
1692-ben N am ur védelmében Vau- 
bannal állott szemben. A v á r elesett, 
de három  év m úlva Coehoorn vissza
vette. A spanyol örökösödési háború
ban, 1688-ban m ár brigadéros és 10.000 
em bert vezényel, 1703-ig beveszi 
Roermondét, Bonnt, Lim burgot. 
1704. m árcius 17-én hirtelen m eg
halt. Az egykorú irodalom  a hol
land-rendszert az erődsokszög külső 
pontjainak  (Polygone vagy  cote ex- 
terieur, ligne de basse: alsó vonal) 
azaz két bástyafok távolának, il
letve a bástyaa lap rajz  alapvonala i 
összefutásánál keletkező torkolló  
pontnak  (cote interieure, Gorge, 
Kehi, K ehlinie) távolai (100—70—50, 
illetve 70—50—40—5) szerint N agy- 
Holland, Közép-Holland, K is-Hol- 
land, Grand-, Moyen-, P e tit Royal, 
vagy R oyal en Couronne, R oyal en 
Throne (K oronás K irály , Trónus 
K irály ) elnevezésekkel osztotta fel.

(Irodalom : Belidor—K ratzen ste in : 
K riegs-Lexikon. N iirnberg, 1765. 

Foesch: A rtillerey-Lexikon, 1734. Nie- 
mann: M ilitár-Hand'lexikon, S tu tt
gart, 1881. Von A ltén: H andbuch,
II. Ozanam: D ictionnaire m athém a- 
tique, p. 633.)

2. K ari M ártony  von Kőszeg, M a
jor irn k. k. Ingenieurs-C orps; Ver- 
suche iiber den Seitendruck dér 
E rde von. — W ien, 1828. Hof- u. 
S taa ts-A erarial D ruckerey (4°) 221 
(1). II. (1) és külön h a rá n t 2°: I—
X IX . tábla.

Kőszegi M ártony K ároly  (1848- 
ban P éte rvárad  parancsnoka, vezér
őrnagyi rangban) ezen művében 
(melyért a M agyar Tudom ányos 
Akadém ia 1848 feb ruárjában  leve
lezőtagjává választotta, de ő ezt el



37

fo g la ltságára  való tek in tettel nem 
fogadta el), a  V auban rendszerű 
m onarchiabeli erődöknek — melyek 
a X V II—X V III . századok átm ene
tén épültek — 1780 körü l tapasztalt, 
fal-, illetve sánebeom lásait tette 
v izsgálat alá. U gyanis m ár XVI. 
Lajos m egbízta Coulomb hadim ér- 
nök-kapitányt, a ró la elnevezett 
elektrom ossági tö rvény felfedezőjét, 
a v ilág h írű  fizikust, hogy kutassa 
ki a gyakori sáncomlások okait. 
Coulomb ezt meg is á llap íto tta  és 
pedig a cohaesio ellenére működő 
oldalnyom ásban, mely a sáncok 
bélésfa lait (Fu tterm auer) vízszintes 
irányban  nyom ta ki. Xapoleon 
Frangais kap itánnyal, Ferenc csá
szár pedig M ártony  ő rnaggyal foly
ta i ta tta  Coulomb v izsgálatait. M ár
tony  m ag y ar gondolkozását je l
lemző gyakorlottsággal, m odellkísér
letekkel és a bécsi ,,Schotten- 
bastey“-on az ud v ar s a bécsi egyete
mek ta n á ra i előtt egy több százöles 
szakasz k ísérle ti beom lasztásával 
igazolta m athem atikai levezetéseit 
és g y ak o rla ti tabelláit. Ezek alap ján  
jav íto tták  á t az akkori m onarchia 
összes erődjeit. Rendkívüli, beteges 
elh ízása m ia tt m indentől visszavo
nult, a szabadságharcban nem vett 
részt, az események elején h a lt meg. 
Jelentősége abban áll, hogy a föld- 
m ágnesség problém ája az ő m űve  
óta fű ződ ik  m agyar fizikusok nevé
hez (K unz Adolf prem ontrei apát, 
Eötvös L oránd báró, K övesligethy 
Radó K áro ly  ingakísérletei).

(Irodalom : teljesen feldolgozatlan, 
e sorok író jának  rá  vonatkozó m un
k á la ta  sajtó  alatt.)

3. Ludw ig  Góró von A gyagfa lva . 
W anderungen durch Pom peji von — 
H aup tm ann  im k. k. Genie-Corps. 
W ien, 1825. M örsehner und Jasper. 
8°. (5) V II—X. (3) 2—176, (2) +  I—
X X . tábla, sóik szövegközti rézkarc, 
signette, medaillon.

T ipikus m agyar sorsú, csendes, 
visszavonuló m agyar katonatudós 
(1782—1837). Résztvesz a napóleoni 
háborúkban, A spernnél és Győrnél 
is és a nápolyi fo rradalom  pacifi

kálásában. A világirodalom ban 
elsőül dolgozza fel, modern értelem 
ben is értékesen, egészen elsőrangú 
classica-philologiai műveltséggel 
Campania, Stabiae, Pompeji és Her- 
cvlaneum ókori történetét, az ifjabb 
Plinius-féle leírást, a cumaei Sybilla 
legendás barlangját, a pompejii 
gyógyszertárat, kofabódékat, fürdő
házat, bognárműhelyt és a hirdetési 
oszlopokat. Pompéji erődítéséről 
íro tt fejezete bennünket azért érde
kel különösen, m ert az Apulia-Róma 
közötti katonai műút (Via Appia) 
építési rendszerének és a sarokbás
tyáé róm ai erődöknek (Castellum) 
irodalm unkban első leírója. Ugyan
ez az ráépítési technika található 
meg a róm ai hadiút (Limes Panno- 
nicus) Eszék—B uda^Bécs szakaszán 
s ez a Duna-vonal római alaprajzú 
ú. n. burgundi típusú középkori apát
ság i várainak  és kastélyainak alap
ra jza  (Érd, Tolna, Szekszárd, Mo
hács, Bátta).

(Irodalom : Szinnyei—Nagy Iván: 
Góró. Bevilaqua: Góró Lajos. Az 
Újság, 1927 aug. 12. Rég'i m agyar 
barlangkutatók. Nemzeti Újság, 
1927 okt. 14.)

Bevilaqua-Borsody Béla dr.

Szemelvények a Hadtörténelmi 
Múzeum éremtárából.

A fegyverek, zászlók, festmények, 
hadivonatkozású nyomtatványok, 
ereklyetárgyak stb. mellett, a H ad
történelm i Múzeum m ár kezdettől 
fogva a rra  törekedett, hogy rendsze
res érem-, plakett- és sziikségpénz- 
gyüjtem ényt létesítsen. Elsősorban 
a hazai harci események, szabadság- 
küzdelmek és békekötésekre vonat
kozó érmeket és plaketteket: a m a
gyar hadtörténelem, másodsorban 
az ugyanilyen, de az európai orszá
gok haditényeire és egymásközti 
szövetségére stb. vonatkozókat: az 
egykorú események összefüggő szem
léltetése céljából és végül a minden
kor érvényben volt folyópénzeket és 
ú. n. szükségpénzeket: m int zsold- 
fizetési eszközöket gyűjtötte.

Ezen cél elérésére — bár súlyos
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anyagi viszonyok között — minden 
lehetőt megtett. íg y  többek között 
érintkezésbe lépett a hazai és kü l
földi gyűjtőkkel és érem kereskedők
kel és részint ajándék vagy örök le
tét, részint vétel ú tján  ma m ár te
kintélyes gyűjtem ény felett rendel
kezik, mely szakszerűen rendezve és 
csoportokba felosztva a megfelelő 
korok termeiben, a többi idevonat
kozó tárgyakkal szerves kapcsolat
ban nyert elhelyezést.

Ezen gyűjtem ény felöleli had törté
nelm ünk eseményeit a mohácsi vész
től kezdve a jelenkorig és különösen 
gazdag a v ilágháborúra vonatkozó 
rész. melyhez egy külön sapkajel-

1. á b r a .

vény és badifogolytábor-pénzgyüjte- 
mény is csatlakozik.

Jelen közleményünkben érem gyüj- 
tem ényünknek legértékesebb részét: 
az országnak a török iga alól való 
felszabadulása emlékére vert érmek 
főbb darab ja it soroljuk fel.

Az egyes m agyar várak  végleges 
visszafoglalása, illetve az ekkor v í
vott ütközetek I. Lipót a la tt a kö
vetkező sorrendben történtek:

1(583 Esztergom, 1685 Érsekújvár, 
1686 Buda, 1687 Mohács, Eszék, S ik
lós, 1688 Székesfehérvár, Belgrád, 
1690 K anizsa, 1691 Szalánkemén, 1692 
N agyvárad, 1694 Pétervárad , 1697 
Zenta.

M ielőtt a vonatkozó érmek felso
rolását megkezdenék, meg kell em
lítenünk, hogy egyes m agyar vá- 
rak  ideiglenes visszafoglalása m ár
II. Rudolf király a la tt történt, aki 
ezen alkalmakból érm eket és négy- 
szögletes lapkákra vert ú. n. csege-

lyeket veretett, melyek közül egy ik 
másik igen ritka.

A M úzeumban ezen korból a kö
vetkezők vannak meg:

1. II . Rudolf ezüst csegelye Győr 
1598-i visszafoglalásának emlékére. 
(Montenuovo 661. és Berclitold 399.) 
(1. ábra.)

2. Fülezett csegely u. a. alkalom 
ból. (W ellenheim 6955.)

3. E züst csegely Székesfehérvár 
1601-i visszafoglalásának em lékére. 
(Mont. 671., Bercht. 404.)

4. Ezüst érem u. a. alkalomból (32 
mm, 19-5 g), há tlap ján  a vár lá tké
pével. (Mont. 676., B ercht. 402.)

5. Ezüst érem Esztergom  vissza
foglalására, 1601, Schalenbergertől, 
az ostrom látképével. (Mont. 685., 
Bercht. 418.) (2. ábra.)

I. Lipót uralkodása idejéből a 
következő visszafoglalási érmeink 
vannak:

1. Az esztergom i csata  (1683) bronz 
érme.

2. Esztergom  felszabadulásának 
200-ik évfordu ló jára  vert em lék
érem  (egy ezüst és egy bronz pél
dány).

3. É rsekú jvár v isszafoglalására 
(1685) vert ezüst érem, h á tlap ján  a 
vár, illetve az ostrom  látképével. (3. 
ábra.)

4. Esztergom  és É rsekú jvár visz- 
szafoglalásának ezüst em lékérm e 
(Laufer). Mont, 958.

5. Érsekújvár visszafoglalása (1685) 
(egy bronz és egy ezüst példány). 
Mont. 954.

6. Ugyanaz, ezüst, előlapján 9 sor 
írás, hátlapján az ostrom látképe.

7. I. Lipót győzelmeinek emlék
érme „V erm ehrer des Reichs“ fel
ira tta l és 10 vár látképével: „Gran, 
Zolnok, S arravas, V erovitiza, Ung- 
wár, Neuheusel, Caschau, Tockav, 
N ovigrad, Eperjes." (Weszerle C. 
N I. tábla, 6. ábra) eg-y bronz és egy 
ezüst példány.

8. Ugyanaz, Hantschtól. (Mont.
1027., Bercht. 539.).

9. Ugyanaz, de csak 8 vár látké
pével, bronz, 40 mm.



2. ábra.

3 . á b r a .

4 .  á b r a .

5. á b r a .

7. ábra. 6. ábra.
Szemelvények a Hadtörténelmi Múzeum éremtárából.
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10. Buda visszafoglalása, ezüst, 27 
mm, 4-8 g. Gohl 6.

11. Ugyanaz, ezüst, 60 mm, 91-5 g. 
Gohl 9. (Ugyanebből egy ón példány 
is van.)

12. Ugyanaz, ezüst, 38 mm, 22-2 g. 
Góbi 11.

13. Ugyanaz, ezüst, 30 mm, 6-8 g. 
Gohl 18.

14. Ugyanaz, bronz, 30 mm (2 pél
dány). Gohl 19.

15. Ugyanaz, bronz-hibrid érem: 
az előlapja: Gohl 19., a  hátlap ja : 
Gohl 13.

16. Ugyanaz, bronz (2 példány). 
Gohl 22.

17. Ugyanaz, ezüst (K ittel és 
W ink). Gohl 23.

18. Ugyanaz, ezüst, 45 mm, 38-2 g- 
(2 példány) Gohl 33. (4. ábra.)

19. Ugyanaz, ezüst, 40 mm, 25 g (2 
példány). Gohl 34.

20. Ugyanaz, ezüst, 51 mm, 28-5 g 
(2 példány). Gohl 36.

21. Ugyanaz, ezüst, 49 mm, 36-8 g 
(2 példány). Gohl 38.

22. Ugyanaz, ezüst, 43 mm, 31-5 g. 
Gohl 58. (5. ábra.) (Ugyanebből van 
egy bronz példány is.)

23. Buda visszafoglalása, ezüst, 34 
mm, 14-2 g. Gohl 61. (6. ábra.)

24. Ugyanaz, ezüst, 50 jnm, 34-5 g. 
Gohl 70.

25. Ugyanaz, 200-ik évfordulója 
alkalmából vert emlékérem. Gohl
77.. melyből ezüst (ebből csak 75 da
rabot vertek) és bronz példány van. 
(Átmérője 72 mm és az ezüstérem 
súlya 119-50 g!)

26. I. Lipótnak emlékérme az 1686- 
győzelmes török háború emlékére, 
ólomból.

27. A mohácsi győzelem (1687) 
ezüst emlékérme (Wohlrabtól). M ont 
1044. (2 péld.)

28. I gyanaz, ezüst. („Glória elec- 
toris Bav. Turcarum  et Mohazium 
Victoris“ felirattal.)

29. Ugyanaz, ezüstből, a csata lá t
képével és perem irattal.

30. A siklósi győzelem (1687) ezüst 
emlékérmé. 43 mm, 34-5 <>■ Mont 
1056. (2 példány.)

31. I. József koronázására vert

(igen ritka) emlékérem (1687), meg
emlékezvén Buda visszavételéről. 
Ezüst, 50 mm, 48-60 g. Gohl 113/b, 
Széch. 47/3.

32. Székesfehérvár v isszafogla lá
sára  (1688) vert érem, aranyozott 
bronzból. Wesz, C. X II I .  3. és 
ugyanez ezüstből.

33. G únyérem  B elgrád felm enté
sére (1688), ezüst, 50 mm. (K utya a 
hidon a patakba e jte tt csont u tán  
néz.) (7. ábra.)

34. B elgrád elfoglalása (1688). 
(Hautsch-tól.) Bronzérem . Mont. 
1077.

35. A szalánkem éni d iadal (1691) 
emlékérme, aranyozott bronzból. 
(Hautsch.) Mont. 1106.

36. P é te rv á rad  re s ti tu á lt érm e, az 
1902-i szoborleleplezés alkalm ából, 
ezüst, Num. Közi. 1908. évf., 179. 1.

37. O stábla-pion (1695), puszpáng- 
fából. „Pallorum  eridanus v incula 
rum p it ovans“ — „Casalis arm is 
üde ra to rum  recep ta“ fe lira tta l.

38. U gyanaz (1697), puszpángfából. 
„Ovae r i ta  incepta p a rav i perficere 
est anim us“ — „M ars u lto r Rhe- 
nus“ fe lira tta l.

39. A zentai ütközet ezüst em lék
érme (Miiller). Mont. 1131.

40. I. L ipót r itk a  háborús érm e 
ónból.

41. I. Lipót és IV . Mohámét em
lékérme oxidált bronzból.

A török uralom  megszűnését Bécs- 
nek 1683-i sikertelen  ostrom a, illetve 
felm entése idézte elő. Az e rre  vo
natkozó gazdag érem sorozatból a 
következők vannak  meg:

1. Bécs ostrom ának és felszabadí
tásának em lékérm e M ath. M ittel- 
mann-tól, ezüst, 43 mm. Mont. 919.

2. Ugyanaz, Engelhard műve, 
ezüst. Mont, 922.

3. U gyanaz, ezüst, előlapján hold- 
fogyatkozás. Mont. 896.

4. Ugyanaz, ezüst, a kétfejű sas 
elragadja a török szultán fövegét. 
Mont. 912. (Ugyanebből ónpéldány 
is van.)

5. U gyanaz, ezüst, K itte l műve. 
Mont, 894.

6. U gyanaz, ovális kegyérem  sá rg a 



rézből, e lő lap ján : Becs látképe, h á t
lap ján : a. m áriacelli M ária. Mont. 
926. (2 példányban van meg.)

Végül egy kis ezüst és egy kis

sárgaréz érem az ostrom látképével.
E rövid felsorolásban éremgyüjte- 

ményünk kis részét m utatjuk be. 
Mas részeiről legközelebb.
_____  Dr. K arny Rezső.

I. A M. K. HADTÖRTÉNELM I MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI.

A  m úzeum  pontos címe: M. Kir. 
H adtörténelm i Múzeum, Budapest, 
IX., Ü llői-út 49. I. em. Telefon: Jó 
zsef 364—12, 7-es mellékállomás. 
(Múzeum).

Látogatási idő: m ájus 15-től 
kezdve m inden szerdán délelőtt 9—2 
óráig. N agyobb csoportoknak láto
gatása előre bejelentendő.

A  m úzeum nál megrendelhetők:
1. N éhai Beszédes László „Győzni 

vagy m eg h a ln i!“ és „Eskű“ című 
szoborművé. D arabonk in t 72 pengő, 
ehhez a szállítási és csomagolási 
költség.

2. V itézi ava tás  felvételei 1924-ből.
3. L udovika A kadém ia-ünnepély 

felvételei 1924-ből.
4. A budapesti helyőrség csapa

tairól készült felvételek.
5. Távolságm érő térképekhez és 

szögmérő műszer. A m űszer Lend- 
vay K áro ly  ny. őrnagy  szabadalma. 
Régészeti, tö rténelm i k irándulások
nál. u tazásoknál igen jól használ
ható. Á ra  bőrtokkal és használati 
u tasítássa l egy ü tt 8 pengő. A m ű
szerre tájo ló  is szerelhető.

Bővebb felv ilágosítással a ti tk á r
ság szolgál.

József királyi herceg, tábornagy 
újabb adománya múzeumunk ré
szére. A m. kir. 19/VIII. népf. gyal. 
zászlóalj, mely Szegfy Is tván  hon- 
védhuszárőrnagy parancsnoksága 
a la tt 1917-ben a déltiroli harctéren 
küzdött, rem ekm űvű, szárúból fa 
rago tt d íszkürtö t ado tt á t az olasz 
harc tér parancsnokának, József kir. 
herceg, tábornagynak , mely Vörös 
P éte r somogymegyei honvéd m un
kája, A Fenséges Űr ezen d íszkür
töt a közelm últban intézetünknek

adományozta, ahol kegyelettel őriz
zük többi ereklyéi között.

A múzeum gyarapodása. Intéze
tünk anyagát a közelmúltban gya
rap íto tták :

Lippay K ároly ny. ezredes-gyógy
szerész, W agner Géza főelőadó, 
Buscth Ferenc vallás- és közokt. 
segédhivatali igazgató, Lemberger 
Györgyim, Sípos István, nemes 
Thaisz László ny. tábornok, Böhm 
Au rélné, a Nemzeti Újság, Henzel 
János ny. ezredes, dr. Bevilaqua 
Béla, Zergényi Elemér ny. ezredes, 
P in terits  Sándor, Türewenbergi 
Basseni Baseli Árpád, özv. Kemenes 
Endréné, Hochwarter Iván, Mravkó 
Piroska, Roska József alezredes, 
özv. Mennye Istvánná, Tei elmer 
Gyula, Marosi Károly, dr. E lfér 
Tivadar, br. Christian Hubel von 
Olengo, Csányi Károly iparművé
szeti múzeumi igazgató, dr. Torday 
Lajos városi főjegyző, báró Luka- 
chich Géza ny. altábornagy, Görgey 
V iktor ny. huszárezredes.

A felsoroltaknak az általuk be
küldött hősiemlék-fény képekért, a 
különféle könyvek, metszetek, füze
tek, okmányok, levelezőlapok, újsá
gok, diapozitívek, rajzok, pénzek, 
pecsétek, sapkajelvények, érmek, ki
tüntetések, térképek, plakettek, zász
lók, fegyverek, egyenruhák, kar
dok, lövedékek, szobrok és egyéb 
adományokért ezúton is hálás kö
szönetét mond az intézet főigazga
tósága.

Külső működésünk: Bem tábornok 
ham vainak hazahozatala ügyében 
Budapesten Bem-bizottság alakult, 
melynek intézetünk igazgatósága is 
bizottsági tagja.

D ürer születésének négyszázeves



42

■évfordulója megünneplésére hazánk
ban is m egalakult a Dürer-bizott- 
sdg, melyben intézetünket — D ürer 
hadi vonatkozásaiban — A ggházy  
igazgató és Bevilaqua dr. képviseli, 
ki egyúttal a bizottság előadója.

Külföldi összeköttetéseink. In téze
tünk összeköttetést keresett kiiföldi 
hadtörténelm i múzeumokkal, illető
leg oly múzeumokkal, melyeknek 
hadtörténelm i gyűjtem ényei varé
nak. Ezek közül a londoni „Royal 
United Service Museum“, a londoni 
„Im perial W ar Museum“, a brazí
liai „Museu Naval", a norvég „Ar- 
tilleri Museet“, a svéd „A rtilleri- 
museum", a konstantinápolyi török 
hadimúzeum, a portugál „Museu 
M ilitar“, a madridi „Museo de Ar- 
tilleria11, a brüsszeli „Musée royal de 
l’Armée“, a varsói „Museum W oj- 
ska“, a párizsi „Musée de guerre" 
és a prágai „Z. Pocátku Vojenského 
Musea Cs. K.“ m ár hozzánk ju t ta t
ták intézetük részletes ism ertetését, 
katalógusaikat és hajlandók velünk 
csereviszonyba lépni, illetőleg tudo
mányos működésünkben egym ást 
kölcsönösen tám ogatni óhajtjuk.

A Hindenburg-M úzeuin Berlinben.
Mull évi németországi tanulm ány- 
u tunk  alatt összeköttetést szerez
tünk ezzel a múzeummal is. A Hin- 
denburg-Múzeum szervezője Sterzel 
H. alezredes, aki a háború a la tt a 
porosz hadügym inisztérium ban a 
hadtörténelm i ügyek referense volt. 
K örülbelül egy év óta vette kezébe 
ív/- új Hindenburg-M úzeum szerve
zését. T árgyalásai során a rra  a 
m egállapításra ju to tt, hogy sem a 
Zeughaus, sem más berlini intéz
mény a világháború és az ezt kö
vető időszak anyagát nem gyűjti. 
Az új múzeumnak tehát ezt tűzte 
ki feladatául s öt osztályban gyűjt. 
Az egész anyag H indenburg, m int 
A ezéralak körül csoportosul. H elyi
ségei még nincsenek. Anyaga lá 
dákban van. Csereviszony létesíté- 
séie és a kél rokonintézet egym ás
közti tám ogatásában m egállapod
tunk.

Felhívások. A megszűnt csapattestek  
emléktárgyainak összegyűjtése.

A világháború befejezésének 10. 
évében még m indig  vannak  oly volt 
csapattestek, háborús alakulatok, 
am elyeknek egyetlen harctéri, vagy 
egyéb emlékük sincsen a  m agyar 
katona m egörökítésére h iv a to tt M. 
K ir. H adtört. M úzeumban.

Az intézet igazgatósága fennál
lása óta számos újságcikkben, h i
vatalos rendeletben és levelekben 
h ív ta  fel a B a jtá rs i K örök és B a j
tá rs i Szövetségek figyelm ét erre  a 
szomorú körülm ényre. R ám u ta to tt 
a rra , hogy m inden rég i katonának, 
aki a m egszűnt a laku la tokban  a 
v ilágháborút végigélte, a nemzet 
irá n ti kötelessége az, hogy a m a
g yar történelem  szám ára oly fon
tos tá rgy i, tehá t múzeumi megörö
kítését a volt v ilágháborús csapat- 
testnek (egyéb a laku latnak) elő
segítse.

A világ-háború kom or tö rténeté
ben arany lapok  azok, am elyeket 
m agyar csapatok fegyvere írt.

Ezekhez az aranylapokhoz ta n u l
ságos szem léltetőiil szolgálnak az 
összegyűjtött ereklyék, tá rgyak , az 
egyes harcokat bem utató festm é
nyek, rajzok stb.

Ezek előtt a sokszor vérrel áz ta
to tt ereklyék előtt, megdobbanó 
szívvel áll meg a  serdülő és a hábo
rúban  résztvett idősebb nemzedék is.

Ezekből az ereklyékből, am elyek 
az ősi m agyar vitézség új m egnyil
vánulását h irdetik , ezekből nreríte- 
nek példát fiaink és ezekből ta n u l
ják  meg azt, hogy a v ilágháború  
sok százezernyi hősi ha lo tt m a
g y a rja  nem nyughatik  békén o tt a 
messze idegenben addig, am íg nem 
hangzik ismét a „K árpátoktól az 
A driá ig11 a m agyar H im nusz!

A M. K ir. H adtörténelm i M ú
zeumnak a tudom ányos m unkája  
m ellett nem zetnevelő h iva tása  van. 
Ennek azonban csak akkor tud m eg
felelni, ha  m inden m agyar katona, 
a volt es a most szolgáló is , 'á té rz i 
azt, m ivel tartozik  önm agának, csa
baijának  es nemzetének és szívvel-
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lélekkel résztvesz a múzeum meg
örökítő és gyűjtő  m unkájában!

A múzeum igazgatósága újból fel
kéri a Bajtársi Köröket, vegyenek 
részt ebben a munkában.

K éri, hogy m inden B ajtá rsi Kör 
„hadimúzeumi bizottság“-ot a lak ít
son azzal a feladattal, hogy ez a 
volt ezred stb. m inél méltóbb tá rg y i 
m egörökítését a múzeummal együtt 
intézze.

A múzeum javasolja, hogy a b i
zottságok fe ladatát a B ajtá rsi K ör 
írásban  altija ki. T árgy  a következő 
legyen :

1. Az ezred stb. m inden fe lku ta t
ható emlékét, háborús tá rgyá t össze
gyűjten i, azt a múzeumba ju tta tn i.

2. Az ezred stb. világháborús hősi 
te tte it festm ényekben, rajzokban 
m egörökíteni.

3. Az összegyűjtött ereklyéknek, 
s festm ényeknek méltó módon való 
k iá llításában  a H adtört. Múzeum 
igazgatóságát tám ogatni.

E három  pontban benne van m in
den m unka, am ellyel örök emléket 
em elhetünk a v ilágháború m agyar 
hőseinek és m agyar csapatainak.

A  múzeum igazgatósága a had i
múzeum i bizottságokon kívül is szí
vesen lá t m indenkit, aki segíteni 
óhajt.

Indokolásra nem szorul e felhí
vás, m ert m indenkinek éreznie kell 
„m úlnak az évek, egym ásután dől
nek ki a sorból a nagy idők hiteles 
tanú i, a résztvevők".

A feladatnak kitűzött pontokat 
csak úgy  valósíthatjuk  meg tökéle
tesen. ha  azokkal dolgozunk együtt, 
akik átkiizdötték a nehéz éveket.

Ezek tud ják  a tá rgyakat, az erek
lyéket m egbecsülni és összeszedni.

A csaták személyes résztvevői tufái
nak egy-egy eseményről hű képet 
adni.

E zért kell hozzáfogni mindenkinek 
a  B a jtá rs i K örben a megörökítő 
munkához és azért, m ert erre m ár 
ü tö tt a tizenkettedik óra.

Felkérjük  a B a jtá rs i Köröket, 
hogy javasla tunka t tegyék m agu
kévá és. a m egválasztott bizottságo

kat kérjük, hogy a múzeummal az 
érintkezést mielőbb vegyék fel.

A megszűnt csapattestek hősi emlék
tábláinak felállítása.

Felhívjuk a figyelmet arra , hogy 
a M. K ir. H adtörténelm i Múzeum új 
épülete (a volt Nándor-laktanya) a 
Várban, volna hivatott oly ezredek 
em léktáblái elhelyezésére, amelyek 
székhelye a megszállt terü letre esik.

Két ezred tisz tikara ezt m ár el is 
határozta és végre is fogja hajtani. 
K ívánatos volna, hogyha a többi 
B ajtársi Szövetség ugyanezt csele
kedne. M iután a laktanya á talak í
tása még folyik, az emléktábla el
helyezése minden esetre velünk volna 
megbeszélendő. Tervünk az, hogy a 
külső falon az ezredek jelentkezési 
sorrendjében fogjuk ezeket az emlék
táb lákat elhelyezni. A számba jöhető 
ezredek tisz tikara it kérjük, ha nem 
is rendelkeznek még most a meg
felelő összeggel, akkor is jelentsék 
be igényüket em léktábla elhelyezé
sére vonatkozólag. Nekünk ugyanis 
ideiglenesen be kell osztanunk a ia\- 
teríiletet és jeleznünk kell, hogy 
egyes területekre milyen ezredek 
em léktáblája fog kerülni.

A „Historische Waffenkunde“ bécsi 
gyűlése.

A Berlinben székelő Vérein fiir 
Historische Wciffenkundc ezévi gyű
lését Bé ősben ta rtja .

A m. kir. H adtörténelm i Múzeum 
közli, hogy a taggyűlésre érldleklődő- 
ket, vendég-ként szívesen bevezet.

Az intézet kéri, hogy azok, akik 
a gyűlésen mint vendégek részt- 
venni óhajtanak, e szándékukat kö
zöljék a múzeum igazgatóságával.

Költségeket természetesen minden 
résztvevő sa já t m aga viseli.

A gyűlésre vonatkozó hirdetést ki
vonatban az alábbiakban közöljük:

A vezetőség elhatározta a szabály
szerűen ez évben m egtartandó 15. 
rendes gyűlés június 28—30-án 
Bécsbe való egybehívásat, Mellékel
ten nyilvánosságra hozzuk a lénye
gében m ár most összeállított pro-
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g rammot, melynek végleges meg
állapítása kellő időben lesz a meg
hívással együtt a tagok tudom ására 
hozva.

Hogy az előrelátható nagy idegen- 
forgalom m iatt a szállásról idejében 
lehessen gondoskodni, a műsor vé
gén m egadjuk néhány szálloda cí
mét, melyeket dr. O tm ar Báron Po- 
tier közölt velünk szívességből.

A „Véréin fü r  Historische Waf f en-  
kunde“ 15. rendes gyűlése június

28—39-án Bécsben.
Szerdán, június hó 27-én.

20 órától kezdve találkozás a Volks- 
garten-ben, I, Burgring.

Csütörtök, június hó 28-án.
Az összes elnökségi ülések a Kunst- 

histcrisches Museum (I, B urg ring  5) 
üléstermében (Bibliothek) ta rta tnak . 
Az összes tagok összejövetele és elő
adások az I, Heldenplatzon levő 
Neue-Burg-nak a P rinz Eugen-szo- 
bcr mögötti szárnyában levő előadó
termében ta rta tnak . („Eingang- zűr 
Estensischen Sammlung.“)

9 órakor: Elnökségi ülés.
10 órakor: Tagössze jövet el.

Napirend:
1. A jegyző évi jelentése.
2. A pénztáros jelentése.
3. Az ellenőrök jelentése.
4. Az elöljáróság fölmentése.
5. A tagdíj leszállítása.
6. Az elnökségi tagok újból vá

lasztása.
7. Tiszteletbeli választása.
8. A jelenlevők indítványai és 

azok megbeszélése.
9. A 16. rendes gyűlés helyének 

megállapítása.
11 órakor: Dr. August Grosz elő

adása: tiroli Ferdinánd főherceg, 
mint gyűjtő.

V2'k órakor: Ebéd az Opernrestau- 
rant-ban, I, Operngasse 8.

15 órakor: a K unsthistorisches 
Museumban lévő fegyvergyűjtem ény 
megtekintése dr. A ugust Grosz igaz
gató vezetésével.

18H órakor: Indu lás Koblenz-be 
(V olkrestaurant) és megbeszélés sze
rin t egy „H eurige“ m eglátogatása 
Pepi M archardt, Kobenzlgasse 15. in 
Grinzing.

Pénteken jún ius hó 29-én.
9 órakor: Elnökségi ülés.
10 órakor: Tagösszejövetel. A tisz t

ségek kiosztása és a jegyzőkönyv 
felolvasása.

10 Va órakor: Dr. N euhaus ta n á r
nak, a nü rnberg i Germ. M useum  fő- 
ccnssrvatorának előadása: Fegyver- 
ábrázolások középkori érmeken.

12 órakor: A H istorisches Museum 
dér S tad t W ien (R athaus, I, Felder- 
strasse vagy Lichtenfelsgasse) H er
máim R euther igazgató vezetésével.

13 órakor: Ebéd a R athaus-K eller- 
ben.

15 ’/á órakor: Az A rzenálban a 
Heeresm useum  m egtekintése (indu
lás O pernring'-Schw arzenbergplatt- 
ról) dr. W ilhelm  John  tábornok 
tüzérm érnök vezetésével.

20 ólakor: Társasvacsora a Res
taurant Hopfner-ben I, Bösendorfer- 
strasse 2. (Saal Trockenes Gedeck. 
kb. 6. Sch., sötét ruha.)

Szombaton, június hó 30-án.
9 órakor: (Szükség esetén) elnök

ségi és ehhez csatlakozó tagössze
jövetel.

10 órakor: Dr. O tm ar B áron P o tie r 
előadása: D ér Schw ertzins.

11V* óakor: A Schatzkam m er m eg
tekintése dr. Á rpád W eix lgártner 
udvari tanácsos vezetésével.

13 órakor: Ebéd.
15 órakor: T ársas autókon indulás 

Burg-K reutzenstein-hoz. Indu lás  az 
Operától (a K artnerstrasse-i oldal
ról.) V iteldíj elegendő szám ú részt
vevő esetén kb. 12 Sch. szem élyen
ként.

A tagösszejöveteleken kívül vala
mennyi program m szám ban résztve- 
betnek a hozzátartozók.

V endégeket szívesen látunk.
A jánlható  szállodák; H otel de 

Francé, I, Schcttenring  3, Erzherzog 
Rainer, IV, W iedenerhauptstrasse 
27—29.
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A Véréin für Historische Waffen- 
kunde működése egész Európáim ki
terjed és tudományos munkássága 
általánosan elismert.

Hivatalos kiadványa: „Die Zeit- 
schrift für Historische Waffen- und 
Kostümkunde'1 folyóirat. (Kiadó: 
Waltér de Gruyter & Co., Antiqua-

ria t, Berlin, NW 7, U niversitát- 
strasse 3/b.)

A Hadtörténelmi Múzeum felhívja 
a fent közéltekre az érdeklődők 
ügyeimét és a belépni szándékozók 
ebbeli megkeresését szívesen közve
títi a Historische Waffenkunde egye
sület titkárságához.

II. SZEMLE.

Múzeumok.
Az Országos Rákóczi Szövetség 

április hóban tartott közgyűlésén 
Veress Endre dr. főtitkár jelentésé
ben beszámolt az elnökség munkájá
ról és javaslatot terjesztett elő, hogy 
a Nemzeti Múzeumban Rákóczi- 
ereklyeterm et létesítsenek.

*
A délfranciaországi városok nagy

szerű múzeumokkal rendelkeznek. 
B ayonne  érdekessége a Bonnet-m ú- 
zeum, melyet a nagynevű festő
művész, ak irő l a  múzeum nevét 
nyerte, ajándékba adott szülőváro
sának, hálából a fiatalkorában élve
zett ösztöndíjakért. Rubens, Van 
Dyek, a  X IV . és XV. századbeli 
olasz festők, Rem brandt, a  spanyol 
nagym esterek, közöttük Greco és 
Goya szép számmal vannak benne 
képviselve. A sok francia mester 
közül kiemelkedik Gericault, Dela- 
eroix és B arye szobraival. K iváló a 
múzeum iparm űvészeti gyűjtem é
nye. D ürertől 35 rajza van.

Toulouse múzeuma tulajdonképen 
az egykori A ugusztinus - kolostor, 
melyben három  X II—X III. század
beli toulousi kolostor remek szobrai 
lá thatók. Művészi kivitelű szarko
fágok, 18 életnagyságú terrakotta- 
szobor, meglepő szép kivitelben lá t
hatók itt, úgyhogy a Louvre után 
i t t  van F ranciaország  legjelentősebb 
szobor gyűjtem énye.

A lbi egykori érseki m úzeum ának  
te rraszáró l remek kilátás ny ílik  a 
T ara  p a rtján  fekvő városra. A mú
zeum képgyűjtem ényében legna

gyobb számmal Toulouse-Lautrec 
képei szerepelnek, melyeknek több
nyire Párizs éjjeli életéből vett té
mái furcsán hatnak a szigorú kör
nyezetben, de mivel a művész csa
ládja a városból származik, a lokál
patriotizmus legyőzte az egyházi 
előítéletet.

Aarbonne múzeuma arról neveze
tes, hogy Spanyolország után itt lát
hatók a legszebb arab tárgyak, kü
lönösen a mór tálgyüjtemény érde
kes. Megemlítendők még Tizian-nak 
egy férfit ábrázoló képe és Neri di 
Bici egy Madonnája, továbbá Wat- 
teau és Fragonard szép rajzai a 
XVIII. századból.

M ontpellier múzeuma Fabre festő
művész (1766—1837) alapítása és sok 
adomány útján gazdagodott, melyek 
közül legnevezetesebb Bruya gyűj
teménye. Kár, hogy a sok francia és 
olasz mester műve a Franciaország 
vidéki múzeumait jellemző rende
zetlenségben van kiállítva.

A vignon  Calvet-múzeuma alapító
jától, Calvet orvostól (megh. 1810) 
kapta nevét. Nagyon érdekesek a 
könyvtárban elhelyezett m iniatűrök. 
A középkori szobrászat rendkívül 
érdekesen van benne képviselve, 
ezek közül is kiválik egy „Madonna 
a gyerm ekkel" a XV. századból és 
az 1402-ben elhalt Lagrange kardiná
lis nagyszerű síremléke. A Calvet- 
múzeumnak 110.000-nyi kötetet szám
láló könyvtára van és 2800 kézirata. 
A gyönyörű város sok emléke el
pusztult, azonban a pápák olasz- 
francia  stílusban épült remek palo
tá ja  ma is áll.
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Leletek — ásatások.
A Balatoni M úzeum Schw ey Ede 

fenyőd! halászati felügyelőtől egy 
kis rézágyút kapott, melyet régebben 
balatoni halászok emelteik ki a  víz
ből. Valószínűleg valam ely m últ 
századbeli vitorlás felszereléséhez 
tartozott.

A M agyar N em zeti M úzeum  régé
szeti osztálya értékes avarkorbeli 
leletek b irtokába ju to tt, Pápa-Úr- 
dombon földm unkálatok közben egy 
avar harcos sírjából egy  érdekes 
kard, tő r és övfelszerelés kerü lt fel
színre. A kard kétélű, le tö rt csúcsa 
nélkül 94 cm. Az ism ert av ar kardok 
egyélűek és többé-kevésbbé görbék, 
vagyis szablyák. Az öv díszítm ényei 
jellegzetes avarkori form ájú  bronz- 
csattokból, ezüstlemezekből és pré
selt aranyozott díszítményekből ál
lanak. V an közöttük tizennégy da
rab cím eralakú és nyolc darab esatt- 
alakú. Legfontosabb a szíjvég, mely- 
aranyozott ezüstlemezből van pié- 
selve. Eddig  csak egy ilyen típusú  
és felszerelésű kard ism erete egy dél- 
oroszországi leletből.

Halápon egy domb a la tt régi s írra  
akadtak, melyről Zoltai Lajos dr., 
a debreceni városi múzeum igazga
tója m egállapította, hogy népván
dorláskorabeli lovasvitéz sírja .

F ejér várm egyében V ál község 
ha tárában  ásatások folynak az úgy
nevezett Pogány váron, Marosi Ar- 
ncjld cisztercirendi tanár, a székes
fehérvári múzeum igazgatójának 
vezetésével. Pogány vár ősi telepü
lés, mely m ár a bronz- és vaskor
szakban is létezett és a róm ai kor
ban is fennállhatott.

A borsodmegyei Derékegyházán  
ta lá lt kétezeréves kőszerszám okat a 
Borsod-Miskolci Múzeumban helyez
ték el. A leletekről m ásolatokat ké
szítettek, melyből egy sorozatot a 
budapesti, egyet pedig a cam bridgei 
múzeum kap.

A H adtörténelm i Múzeum jav as
la tára , a  m. kir. honvédelmi m inisz
ter úr tám ogatásával a katonai 
k incstár tu lajdonában lévő egri vár
ban ásatások folynak Pálosi Ervin

dr. jogakadém iai ta n á r  vezetése 
a latt. A m unkálatokat a  közelm últ
ban intézetünk ta g ja i is m egtekin
tették. Az ásatások a vár X V —X V II. 
századi olasz, illetve a  török hódolt
ság a la tt francia  rendszerben épült 
kazam atákat s a m agyar v árnak  az 
egész világon egyedülállóan jelleg
zetes borospincéit tá rjá k  fel.

#
Róma  hét halm ának egyikén, az 

Aventino-n épült St. P risca  tem p
lom a közelében kis fa la t emeltek ki 
a földből, melynek vakolata  a la tt 
szenteket ábrázoló festm ény tű n t 
elő, távolabb pedig rem ek mozaik
padlót emeltek ki nagy  gonddal. R é
gészek fogják m egállapítani, hogy 
a két lelet összefüggő nagy  építm ény 
m aradványa, vagy különböző épü
letek alkatrésze volt-e?

Róm a  a lap ításának  évfordulóján, 
április  21-én egész Olaszországban 
nagy ünnepségek voltak : ezen a n a 
pon ta rto tták  a m unka nem zeti ün 
nepét is. Ekkor n y ito tta  meg M us
solini a litto rici nagy  légikikötőt, a 
v ilág  egyik legtökéletesebb ilyen- 
nemű telepét. U gyancsak ezen a 
napon ind íto ttak  m eg újabb archeo
lógiái ásatásokat O laszország régi 
műemlékeinek fe ltá rására . Megkezd
ték továbbá a topográfiái múzeum 
építését és a rég i Bessarione-ház 
res tau rá lásá t. Az oppiói dombon 
pedig új parkot létesítettek , ahon
nan remek k ilá tás  ny ílik  egész 
Rómára.

Róma környékén egy hegyi tó tű 
nik el lassankint. Mérnökök és a r
cheológusok dolgoznak azon, hogy a 
Duce parancsára kiem eljék a N em i
tó hullám ai alól C aligula két ha jó 
já t. N aponta 18—20 óráig  működnek 
a parton  felállíto tt villam os szivaty- 
tyúk, hogy legalább 22 m éterrel le
süllyesszék a tó tü k ré t és elérjék az 
iszapba m erü lt gályákat. K örülbelül 
31 millió köbm éter vizet kell leve
zetni, mely u tán  alig m arad  7 m illió 
köbm éter víz a tó medrében. E zt a, 
víztömeget az A lbano-tóba vezetik 
le, mellyel egy csatorna kötötte össze 
hajdan  és képes a Nemi-tó vizét be
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fogadni, m ert annál hatszor nagyobb 
és mélyebb.

K étezer év óta beszélnek a legen
dás hajókró l és m inden korban kí
sérleteztek kiemelésükkel. M ár a 
XV. század közepén Leone B attis ta  
A lberti foglalkozott a kiemelés pro
blém ájával és különböző készüléke
ket szerkesztett e célra. E gy század
dal később Francesco De M arcbi 
katonai m érnök és építész szállt le 
sa já t ta lá lm ányé búvár készülékével 
a tó m élyére és 'k u ta to tt a hajó 
u tán . 1827-ben Annesio Fuscone 
szállt le ta lálm ányával a hajóig, de 
ő is h iába  fáradozott. A két hajó 
o rrával a p a rt felé áll és búvárok, 
halászok századokon keresztül sok 
különféle tá rg y a t, bronz- és m ár
ványszobrokat, M edusa-fejeket stb. 
hoztak fel róla, melyek az olasz m ú
zeumokban láthatók. A hajók ki
emelése és a p a r t á tk u ta tá sa  u tán  az 
A lbán o-tóból visszaengedik a le
vezetett vízm ennyiséget a Nemi-tóba, 
mely kétezer év óta őrzött ti tk á t és 
kincseit á tad ja  a p a rtján  épülő m ú
zeumnak, hogy Caligula és udvará
nak  pom páját tá r ja  fel előttünk.

Aosta, m ely Olaszország Torino 
tartom ányában  fekszik, Augusztus 
császár korában alapíthatott és 
A ugusta P rae to ria  Salassorum  né
ven volt ism ert. A róm ai korból sok 
érdekessége m arad t fenn, illetve 
le tt az idők folyam án feltárva, me
lyek közül nevezetesek egy diadal
kapu, egy kettős várkapu, egy amfi
teá tru m  hatalm as oszlopokkal és 
egy híd. Folyó évi m árcius hóban 
ism ét újabb érdekes lelőhelyre akad
tak, melynek rendszeres feltárása 
m ár folyam atban van.

Susa, a piem onti hegyek között 
fekvő kis északolaszországi városka 
és környéke m árcius hóban ásatások 
színhelye volt, Barocelli tanárnak, 
a. piem onti archeológiái ásatások fel
ügyelőjének vezetése mellett. Susa 
(a róm ai korban Segusio) fontos 
hely volt, m int az alpesi utak kulcsa. 
1174-ben I. F rigyes felégette. 1629- 
ben, m ajd 1690-ben a franciák fog
la lták  el. Az A ugustus császár tisz 

teletére emelt diadalkapu m ár rég 
óta ism ert emléke ezen helynek. 
Most egy am fiteátrum ot tá rtak  fel 
és egy sziklába • vágott árokszerű 
ú tra  bukkantak, mely kétségtelenül 
elődje volt annak a nagy római ú t
nak, mely a birodalomból Galliába 
vezetett s melyet Augustus császár 
parancsára Marco Giulio Coirio te r
vezett. A susai leletek fontosak, 
m ert aránylag keveset tá rtak  eddig 
fel a piemonti hegyek vidékén.

M árcius hóban Götz mellett, Né
metországban, a történelem előtti 
időkből származó úrna-tem etőt tá r
tak  fel, dr. Felsberg brandenburgi 
ta n á r  vezetésével. Eddig m integy 
száz ú rná t emeltek ki, melyekből 
m egállapították, hogy a Kr. e. 800— 
600-as évekből valók.

Emlékművek.
A budapesti Szabadság-téren szent 

halm ot létesítenek a m agyar zászló 
kitűzésének alapjául. A hozzávaló 
földet az összes községek hősi teme
tőjéből, hősök sírjá ró l vagy más 
történelm i emlékű helyről hordják 
össze. *

M ikor 1917-ben a  keresztény csa
patok bevonultak Jeruzsálembe, a 
római Történelm i T ársulat elhatá
rozta, hogy Torquato Tassonak, a 
Sl. Onofrio kolostorban levő sírja  
fölé egy örökké égő bronz áldozati 
lám pát helyez el. A cinciuecento 
nagy költője remek művében „A 
m egszabadított Jeruzsálem  -ben a 
török ellen való keresztény küzde
lem vitézi te tte it zengi. Éppen ezen 
hőskölteménye körül tám adt bonyo
dalmak zavarták meg anny ira  lelki 
egyensúlyát, hogy végül megőrült. 
A Történelmi T ársu la tnak  az örök
lám pa létesítésére ind íto tt gyűjtése 
a nem sokára beállott politikai viszo
nyok m iatt m egakadt. Körülbelül 
egy év óta ismét fo ly tatják  a gyű j
tést és az áldozati lám pát a közel
jövőben avatják  fel.

Á prilis 5-én a római gyarm ati m ó
d ú m b a n  helyezték el Piero Foscari 
bronz mellszobrát, akiben az olaszok
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kiváló és bátor hazafit s a fascizmus 
előharcosát tisztelik. P iero I  oscari 
a tengerészeiről és gyarm atosítás
ról ír t tanulm ányokat és lelkes cik
keket. Mint tengerésztiszt véletle
nül belekerült a szó mái i erdőkben 
lefolyt harcokba, ahol nagyon hő
siesen viselkedett. Az olasz politikai 
helyzet m egváltozásával a tengeré
szeti pályát a politikaival cserélte 
fel. Érdem eiért Benito M ussolini 
m eghívta a senatusba. 1923-ban halt 
meg.

Az olasz uralkodóház emlékünnepe 
alkalmából Turinban  nagyszabású 
történelm i lovasjátékot fognak ren
dezni. Különös érdekessége lesz az 
eseménynek, hogy a Savoyai-ház 
történelm i a lak ja it a most élő her
cegek és hercegnők fogják meg
személyesíteni. Maga a trónörökös is 
résztvesz a lovasjátékban.

Genfben nagybizottság alakult, 
mely a hadviseltek különböző szer
veinek kívánságára olyan nem zet
közi háborúellenes em lékm űnek  fel
állítását vette tervbe, mely egyrészt 
a háború á lta l az em beriségre m ért 
borzalmakat, m ásrészt az egyetér
tésnek szükségességét ábrázolja. Az 
emlékmű költségeit nemzetközi 
gyűjtés ú tján  és az egész világon 
árúsítandó bélyeg jövedelméből fog
ják fedezni. Az emlékmű és a bélyeg- 
ki vitelére ötlet-tervpályázatot ind í
tanak meg, mely ezen év jú lius 1-én 
záródik le és azon résztvehetnek a 
volt harcosok, valam int azok hozzá- 
lartozói. Ezen ö tlet-tervpályázat 
u tán  egy második pályázat lesz ki
írva  szobrászok, festők, építészek, 
rajzolóművészek között, az elfoga
dott ötletek kivitelezésére. A bizott
ság székhelye: Chenet-Bourg-Ge- 
neve.

Hősi emlékművek.
A korm ány rendeletet adott ki, 

melynek értelmében a nemzeti ün 
neppé avato tt „H ősök-enilckünne- 
pék‘, ha pünkösd ünnepével egy 
napra esik, az egész ország területén 
az em lékünnepet megelőző vasár
napon kell m egtartani.

Soinogyvárm egye a lispán ja  és K a
posvár város tanácsa m ozgalm at in 
dítottak, hogy a kaposvári hősök te
metőjében  a társadalom  v á lla lja  a 
hősi sírok g-ondozását és feldíszíté
sét. Az A lsódunántúli Mezőgazda- 
sági K am ara tíz hősi halo tt s ír já 
nak rendbehozatali költségeit vá l
la lta  m agára.

*
Nobile olasz tábornok északsarki 

expedíciója alkalm ával a sarkvidék 
gleccserei közé szándékozik ledobni 
„az elesettek h a ran g ján ak  em lék
érm ét" — a „la m edaglia delia cam- 
pana dei caduti“-t, melyet Rovereto 
ap á tja  áldott meg és adott á t  e célra.

M árcius 4-én ta rto tták  Berlinben  
a R eichstag ülésterm ében a hősi ha
lottak  em lékére a nagy nemzeti 
gyásznapot, melyet a  „K riegsgráber- 
fürsorge" rendezett. Az épület bejá
ra tán á l a zászlók félárbocon lenget
tek, a repülőgépek pedig fékéi e zász
lókkal keringtek felette. A Bis- 
m arck-emlékmű előtt díszcsapat vo
nult fel.

U gyanakkor a felsőházban a hadi
fogságban elhaltak  emlékének szen
telt gyászünnepet a volt hadifoglyok 
birodalm i egyesülete. M egemlékez
tek a csendes, önfeláldozó küzdel
mekről, melyeket fegyver nélkül 
v ív tak  meg a hadifoglyok, akik  kö
zül 700.000 nem lá tta  többé viszont 
hazá ját és ham vaik  idegen földben 
pihennek.

M árcius 2-án volt Mogadiscio (szo- 
m áli olasz gyarm at 1893 óta) ka to 
likus székesegyházának ünnepélyes 
felavatása, mely u tán  a Rómából 
hozott és az óceán p a rtján  felá llíto tt 
hősi em lékművet leplezték le, me
lyet a jelenlevő olasz trónörökös ko
szorúzott meg. A szomáli bennszü
löttek festői viseletben, igen nagy 
számmal jelentek meg, hogy hódol
janak a hősök emlékének és az olasz 
trónörökösnek.

M árcius 25-én Rómában  hősi em 
lékművet lepleztek le a k irá ly  je len
létében, me!y a „Monti" városrész 
hősi halo ttainak  emlékét h irdeti.

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1928. Budapest V ili, Múzeurmkörút 6. (Dr. Czakó Elemér)



A magyar katonai erények fenntartása - 
és ápolása céljából az Egyesület a nagy 
háború pályadíjat nyert legszebb felvé
teleiből, díszes albumba helyezve, kép
sorozatot állított össze és megbízottai út- 
ján a terjesztést országosan megkezdette.

. Aki e képeket átnézi, annak lelki szemei 
előtt elvonulnak önmaguknak vagy hoz
zátartozóinak a Hazáért hozott rendkí
vüli áldozatai és mindenkor büszkén mu
tál hat rá a megörökítő gyönyörű felvéte
lekre. A művészi kivitelű album minden 
lakás vagy könyvtár díszéül szolgál,- az 

-.abban elhelyezett képek faldíszül egyen
ként is kiemelhetők. Á világháborúban 
résztvetteknek ezen művet : különösen is 
érdekessé ieszi a József kir. herceg Őfen
sége aláírásával ellátott és az album 
tulajdonosának nevére szóló Emléklap. 
Kívánatos, hogy ezen képek minél széle- E 
sebb körben találjanak otthonra, mert 
csak így hirdethetik a magyar nemzet 
örökéletű, fényes dicsőségét.




