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TANULMÁNYOK 

BOROSY ANDRÁS 

A KIRÁLYI VARISPANSÁGOK HADAKOZÓ NÉPEI MAGYARORSZÁGON 
A TATÄRJÄRÄS ELŐTT 

A katonai várépítés, mint Max Weber megállapította, régibb a hadiszekér
nél és a ló katonai felhasználásánál. Már az óegyiptomi források szólnak a vá
rakról és várparancsnokokról, kik eredetileg bizonyára kisfej edelmek voltak. 
Várlakó kisfejedelmek uralkodtak Mezopotámiában, Nyugat- és Észak-Indiá
ban, Iránban, Oroszországban a keresztény térítés idején, Szíriában, Izraelben, 
sőt Kínában is. Ez az általános. Kréta szigete, erődítés nélküli palotáival, kivé
teles. Az európai középkori fejlődés kezdetén is ott van a politikailag önálló 
úri rend, tömegesen épített váraival, melyek nagy része római eredetű. A vár 
uralkodott a környező vidék felett. Egyetlen kérdés: kit szolgált ez az uralom, 
a várurat magát, szövetkezett lovagokat, vagy egy uralkodót, ki megbízhatott 
a várat kezében tartó hűbéresében vagy tisztjében.1 

A várszervezetnek jelentős szerepe volt a frank birodalomban,2, Francia
országban,3 Németországban4 és a szláv államokban5 is. 

1 Max Weber: Állam, politika, tudomány. Tanulmányok, Budapest, 1970. 225—226. o. 
2 A frank grófsági szervezetre 1. Heinrich Mitteis: Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichen

den Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters. 5. kiadás, Weimar, 1955. 44. o. — Louis Halphen: Charlemagne et 
l'empire Carolingien, Párizs, 1949. 146. és köv. o. —Joseph Prinz: Pagus und comitatus in den Urkunden der Karo
linger, Archiv für Urkundenforschung, 17. Band (1942) 329—358. o. — Heinrich Dannenbauer: Hundertschaft, cen-
tena und huntari, Historisches Jahrbuch 1949. 155—219. o. — Wolfgang Metz: Bemerkungen über Provinz und Gau 
in der karolingischen Verfassung- und Geistesgeschichte. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Bechtsgeschichte, 
13. Band (1956). Germanistische Abtheilung 361—372. o. — Otto Brandt—Arnold Oskar Meyer (szerk) : Handbuch der 
deutschen Geschichte bis zum Ausgang des Mittelalters, Konstanz, 1957. I I I . Abschnitt: Karl Jordan: Deutsches 
Beich und Kaisertum. Anfänge und Aufstieg bis zum Beginn des Investiturstreits 911—1156. 5. és köv. o. — Hell
muth Basaler—Günther Franz: Sachwörterbuch zur deutschen Geschichte, München, 1958. 369—371. o. „Grafschaft" 
címszó. — François Louis Ganshof: Charlemagne et les institutions de la monarchie f ran que. In : Karl der Grosse. 
Lebenswerk und Nachleben, Band I. Düsseldorf, 1965. 370. és köv. o. F. L. Ganshof: The Institutional Frameworkof 
the Frankish Monarchy : a Survey of its General Characteristics. In : The Carolingians and the Frankish Monarchy. 
Studies in Carolingian History, London 1971. — Más jellegű, jóval nagyobb kiterjedésű, katonailag szervezett területi 
egységekre tagolódott a bizánci birodalom : a thémákra. Szervezésük a VII. században kezdődött és a birodalom erejét 
a thémákba szervezett hadakozó parasztokra alapozta. A szervezet a XI . században a parasztbirtokok f eudalizálódása 
következtében szűnik meg. (Georg Ostrogorsky: Geschichte des Byzantinischen Staates. München, 1963. Byzantinisches 
Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft. I. 2. k. 68., 80—82., 88., 111., 131., 159., 162— 
163., 173—174., 205—206., 258., 274. o.) 

3 Jacques Flach: Les origines de l'ancienne France, Xe et Xle siècles. I. köt. Párizs 1886.445—452. o.—Bobért Bout-
ruche: Seigneurie et féodalité I I . L'apogée (Xle—Xllle siècles) Párizs 1970,267—269. o.—Sidney Painter: Medieval 
Society. New-York 1951. 20. o. — Georges Duby: La société aux Xle et Xl le siècles dans la région mâconnaise. Párizs, 
1953.114—116., 437—496., 643. o. — G. Duby—Bobért Mandrou: Histoire de la civilisation française. I. köt. Párizs, 
1958, 53. o. — G. Duby: Structures familiales aristocratiques en France du Xle siècle en rapport avec les structures de 
l'état. In : L'Europe aux Xle Xle siècles. Aux origines des états nationaux. Varsó 1968. 57—62. o. •— Jean François 
Lemariqnier: Aux origines de l'état français, royauté et entourage royal aux premiers temps Capétiens 987—1108. 
In : Aux origines des états nationaux. Varsó, 1968, 44—45. o. — Jean Bichard: Le chateau dans la structure féodale 
de la France de l'Est au Xlleme siècle. In : Problèmes des 12. Jahrhunderts. Stuttgart, 1968, 169—176. o. — Jan 
Dhondt: Das frühe Mittelalter. Frankfurt—Hamburg 1968. Fischer Weltgeschichte Band 10. 225., 229—234. o. — 
Guy Fourquin: Seigneurie et féodalité au moyen age. Párizs, 1970. 84—94. o. 

4 A német grófságokról és várakról 1.: Aloys Meister: Deutsche Verfassungsgeschichte des Mittelalters von den 
ersten Anfängen bis ins 15. Jahrhundert. Grundriss der Geschichts-Wissenschaft. Band I I . 3. Abschnitt, Lipcse, 
1907.141. és köv. o. — H. Mitteis: i. m. 156—159. o. Helmuth Bossier—Günther Franz: i. m. i. h. — Wolfgang Heister: 
Mitteldeutsche Gaue des frühen und hohen Mittelalters. Berlin, 1957. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse, Band 49. Heft 2. passim. — Gerhard Baaken: Königtum, 
Burgen und Königfreie. Studien zu ihrer Geschichte in Osteachsen. Konßtanz—Stuttgart, 1961. 9—95. o. Az „agrarii 
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Magyarországon a királyság megszervezése óta az ország területén levő vá
rak zöme a király birtokában van. A kiŕályi várispánságok rendszere az állam
szervezet gerince, a király hatalmának legfontosabb bázisa. A XI—XII. szá
zadban e szervezet kifogástalanul funkcionál. Csak a XII—XIIL század forduló
ján kezd bomlani a várispánságok szervezete. Korszakunkban tehát hazánkban 
a várak nem válnak feudális urak hatalmi központjaivá, melyekre támaszkodva 
megkísérelhették volna a királlyal való szembeszállást, hanem, éppen ellenke
zőleg, a király hatalmát terjesztették ki az ország egész területére és a vár
ispánságokban élő hadakozó népelemek a királyi kíséret „territorializált", „ki
helyezett" részének tekinthetők. 

A királyi várak rendszere tehát a kora-Árpád-kori magyar államnak egyik 
legjelentősebb intézménye, gazdasági, igazgatási, katonai és bíráskodási szer
vezetének gerince. Nem véletlen, hogy középkorkutató historikusaink közül jó
formán mindenki foglalkozott a királyi vármegyék kérdésével. 

A régebbi kutatók közül megemlítjük Emerich von Krajnert, aki a várjob
bágyok között négy réteget különböztetett meg: 1. „Jobagiones sancti regis", 
2. „Filii jobagionum sancti regis", 3. „Jobagiones de castrensibus exempti" és 
4. „Filii jobagionum descensum comiti persolventium", azaz 1. a szent király 
jobbágyai, 2. az előbbiek gyermekei, 3. a castrensisek közül kiemelt várjob
bágyok és 4. a comesnek descensust fizető jobbágyok. Az utóbbi kettőt később 
azonosnak mondja.6 Kandra Kabos a várjobbágyok öt rétegét különbözteti meg: 
1. a szent király jobbágyai, 2. a szent király jobbágyainak fiai (ez nem vér sze
rinti leszármazást jelent, hanem az előbbieknél kevesebb jogot), 3. várjobbá
gyok, 4. várjobbágyok fiai, 5. várszolgákból kiemelt exemptusok.7 

Régebbi kutatóink munkái közül kiemelkedik Pesty Frigyes ma is használ
ható alapos monográfiája.8 

A királyi várispánságok kérdésével hatalmas irodalom foglalkozott, melynek 
ismertetésére nincs lehetőségünk. Az általánosan elfogadott nézet szerint, me
lyet a magyar történészek többsége vallott, a várispánságok a királyi birtok
szervezet igazgatási egységei voltak, s tőlük függetlenül, területükön és jog
hatóságukon kívül létezett egy külön „nemzetségi Magyarország" is. E felfo
gást a legmagasabb szinten Hóman Bálint9 és Holub József10 foglalták össze. 

Váczy Péter kétségbe vonta a hagyományos felfogást, mely szerint a királyi, 

railites"-t hivatásos harcosoknak, de nem miniszteriálisoknak tartja. — Walter Schlesinger: Burgen und Burgbezirke. 
Beobachtungen im mitteldeutschen Osten. In : Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des 
Mittelalters. Göttingen, 1901. 158—187. o. — Heinrich Felix Schmid: Otto I. und der Osten. Mitteilungen des Insti
tuts für öterreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband XX. 19(52—63. Festschrift zur .Tahrtausendfeier der 
Kaiserkrönung Ottos des Grossen. 70—106. o. GarlErdmann: Die Burgenordnung Heinrichs I. In: Ottonische Studien. 
Darmstadt, 1968. 144. o. 

5 A szláv népek várrendszerről általában: H. F. Schmid: Die Burgbezirksverfassung bei den slavischen Völkern in 
ihrer Bedeutung für die Geschichte ihrer Siedlung und ihrer staatlichen Organisation. Jahrbücher für Kultur und 
Geschichte der Slaven. Neue Folge, Band II . Heft 2. (1926) 81—132. o. 

A lengyel várrendszerről: Marceli Handelsman: Die mittelalterliche polnische Sozialgeschichte. Stuttgart 1920. 
65. és köv. o. — Zigmunt Wojciechowski: La condition des nobles et le problème de la féodalité en Pologne au Moyen 
âge. Revue Historique de Droit Francais, et Étranger. 1936. 692. és köv. o. — Juliusz Eardach: L'état polonais du haut 
Moyen Âge. Acta Poloiiiae Historica, 5. (1962) 26. o. — Manfred Helmann: Wandlungen in Altrussland und Polen 
Während des 12. Jahrhunderts, in: Probleme des 12. Jahrhunderts Stuttgart 1968. 283. o. — Oscar Kossnann' Polen 
im Mittelalter. Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Marburg/Lahn, 1971. 72—82. o. 

A cseh kasztellániákról: Otto Peterka: Rechtsgeschichte der böhmischen Länder. I . k. Geschichte des öffentlichen 
Rechtes und Rechtesquellen in vorhussitischer Zeit. Reichenberg, 1923. 33—40., 54. o. — Karl Bosl (szerk.) Hand
buch' der Geschichte der bähmischen Länder. I. k. Karl Richter: Die böhmischen Länder im Früh- und Fochmittel-
alter. Stuttgart, 1967. 204—205., 234—235., 240—246. o. 

6 Emerich von Krajner: Die ursprüngliche Staatsverfassung Ungarns seit der Gründung des Königtum bis zum 
Jahre 1382. Wien, 1872. 169., 176—179., 182., 193., 204. o. 

7 Kandra Kabos: A váradi regestrum. Budapest, 1898. 52—73. o. 
8 Pesty Frigyes: A magyarországi várispánságok története, különösen a XII I . században, Budapest 1882. 
9 Hóman Bálint: Társadalmi osztályok Szent István államában. Békefi-Emlékkönyv, Budapest, 1912. 61—80. o. 

TJ6.: Szent István. Budapest, 1938. 213—215. o. — Hóman Bálint—Szekfü Gyula: Magyar történet. 6. kiadás. Buda
pest, 1939. 1. k. 406. o. 

10 Holub József: Zala megve története a középkorban. I. k. A megyei és egyházi közigazgatás története. Pécs, 
1929. 34., 60. o. — Vő: A királyi vármegyék eredete. SZIE I I . k. Budapest, 1938. 73—106. o. — Uő. A magyar alkot-
mánytörénelem vázlata. I. k. Pécs, 1944. 30. o. 

— 4 — 



várispánsági Magyarország mellett létezett egy nemzetségi Magyarország. Ál
láspontja ellentétes jóformán az összes korábbi historikuséval — kivéve Kraj-
nert és Marczalü. Szerinte a nemzetiségi szervezet nem maradt meg. A megye
szervezet a királyi birtokok igazgatási szervezetén alapult, de az ország poli
tikai beosztásává vált, s az ország egész területére kiterjedt. A királyi hadse
reg magvát II. István koráig a megyei csapatok alkották, s ezek csak védelmi 
harcra voltak alkalmasak. A várjobbágyok nem szabad állapotú milesek, a ki
rály földesúri milesei.11 

Újabb történetíróink közül a királyi vármegyéről szóló egyik legértékesebb 
tanulmányt Molnár József írta. — A régebbi szakirodalomból Perger János, 
Palugyay Imre és Erdélyi László véleményére és a forrásokra támaszkodva meg
állapítja, hogy nemcsak a várjobbágyok hanem a várnép is teljesített katonai 
szolgálatot. A várszerkezeten' kívül is éltek királyi népek, így az udvarnokok, 
kik az utazó király kíséretéhez tartoztak. Ezek nem minden téren függetlenek 
a megyétől. Földjeik nem tartoznak bele a megye földállományába, de ők bele
tartoznak a megyébe, mint területi egységbe. A megye területén élő népek te
hát nem egyformán függtek a megyétől. 

A várnép katonai és egyéb szolgáltatásait századokba, tizedekbe szervezve, a 
centuriók és decuriók vezetése alatt teljesíti. A várjobbágyok gazdagabb ré
sze kizárólag hadakozni köteles. Sok közöttük a tiszt, s a hadizsákmányból több 
jut nekik, mint a várnépnek. A XIII. században a várszolgák igyekeztek vár
jobbágyokká válni, vagy várjobbágyokát igyekeztek maguk közé vonni. Ez — 
Molnár szerint — azt mutatja, hogy nem áthidalhatatlan közöttük a távolság. 
Ez különösen a várnépből eredő várjobbágyokra vonatkozik. A várjobbágyok 
számarányukhoz képest nagyobb mértékben vesznek részt a fegyveres szolgá
latban, mint a várnép. Ez utóbbi századokba szervezve szolgál. Ezek nemcsak 
katonai, hanem gazdasági és közigazgatási egységek is. Lehet, hogy a várnép
nek csak egy része volt hadakozó, esetleg egy századkerületben csak néhány 
falu. A hadakozó várszolgák falvaiban a hadakozás mestersége apáról fiúra 
öröklődött. A megyei szemléken már feltehetőleg ellenőrizték a fegyverforga
tásban való jártasságot. A megyei katonaság elsősorban lovas íjász lehetett, 
mert lovagi felszerelésre nem telt nekik, a lovas íjász csapatoknak pedig na
gyon összeszokottaknak kell lenniük. Ha a kiképzés alapossága, s a személyes 
rátermettség találkozott, a várföldet művelő parasztból hivatásos bajvívó is 
lehetett,12 

Györffy György koncepciója szerint a királyi vármegyék a magyar nemzet
ségek szállásterületeiből alakultak ki, illetőleg a várral rendelkező nemzetség-
fő uralmi területéből. Az államszervező harcok során a király kisajátítja a nem
zetségi terület kétharmad részét, s a vár meg a kisajátított népek őrizetére oda
telepíti különböző törzsekből származó saját katonaságát: „jobbágyait", kik
nek emlékét a törzsnevekből képzett helységnevek őrzik. A nemzetségnek ma
radt terület, a várbirtok és a királyi birtok egyéniként az eredeti terület egy
harmadát tette ki. A várbirtokon élő miles a várjobbágy. A vár tiszti rétege a 
várjobbágyság. Rétegei: a szent király szabadjai, s a várnépből kiemeltek. Az 
ispán katonai ereje a közvetlenül alája rendelt várj obbágy okból és idegen tör
zsekből és népelemekből álló saját kíséretéből állott. A királyi sereg 1152-ben 

11 Váczy Péter: A hűbériség szerepe Szent István államában. Századok, 1932. 390. o. — Uő: Die erste Epoche des 
ungarischen Königtums. Pécs, 1935. 31—40. o. Uő: A királyság központi szervezete Szent István korában. SZIE 
I I . k. Budapest, 1938. 43., 46. o. — Uő: A román és gót stílus kora. In : Magyar Művelődéstörténet, I. k. Budapest, 
é.n. 118. és köv. o. — Uő: Társadalmunk az Árpádok és Anjouk korában. In : Magyar Művelődéstörténet, I.k. Buda 
pest é. n. 175. és köv. o. — Uő: A korai magyar történet néhány kérdéséről, Századok, 1958. 340 és köv. o. 

12 Molnár József: A királyi megye katonai szervezete a tatárjárás korában. HK 1959. 222—252. o. — A várkatona-
ág lovasíjász harcmodorának kérdéséről: Borosy András: A XI—XIV. századi magyar olvasságról. HK 1902.147. o. 
110. jegyzet. 
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73 csapat. Ebből egy a király idegen testőrségéből és zsoldosokból álló csapata, 
72 a várispánok csapata. Ez utóbbiak hagyományos létszáma 400 fő volt. A vár
jobbágyok a Freisingi Ottó említette „de militum ordo". Rajtuk kívül a ve
szély nagyságától függően fegyverbe szólították a falun lakó colonusok egy
tized-háromtized, vagy még nagyobb részét. E harcoló colonusokból alakult ki 
a várnépből kiemelt várjobbágyok, vagy keltjobbágyok rétege. A törzsnévből 
képzett helynévvel ellátott falvakban minden három „castrensis"-re esett egy 
várjobbágy. Az ispáni várakat „hadi utak" hálózata kötötte össze. A vármegyék 
székhelyének központja a XI. században dombon épült földvár, benne ispáni 
lak, istálló, tárházak, börtön, néhány ház várjobbágy és várnép (tárnok, kapuőr, 
hírvivő, kovács stb.). A vár mellett templom, az esperes (archipresbiter) házá
val. A vár- és templomdomb alatt útmenti, váralja település. A XII. században 
az ispán, s az esperes egyre kevesebbet tartózkodik az ispánsági székhelyen.1'5 

Györffy utóbb adatokban gazdag tanulmányt szentelt a várszervezet kiala
kulásának tisztázására. Az Árpád-kori várispánsági, a királyi vármegyszervezet 
eszerint három elemből alakult ki. E három elem: 1. a hazánk területén az ál
lamalakulás előtt már létező várak, 2. a honfoglaló nemzetségek megszállta te
rületi egységek és 3. a fegyveres kíséret intézménye. A várispánságok a nem
zetségi központokként szereplő várak körül alakultak ki, miután a fejedelmi 
(királyi) hatalom kisajátította a nemzetségi birtokok kétharmad (ellenállás ese
tén még nagyobb) részét, s abba saját fegyveres kíséretét, jobbágyait (milites) 
ültette, egy-egy ispán vezetésével. E várjobbágyokat a várispánság termelő 
munkát végző népei tartották el, általában 4 várnépi család tartott el egy vár
jobbágy családot. A várjobbágyok nem laktak benn a várban, de a várakhoz 
voltak szervezve, melyeket lóháton néhány óra alatt elérhettek. Településeik 
egy része a várak körül terült el, más falvaik messzebb voltak a váraktól, ál
talában a megye sík területein. A királyi vármegye összefüggő területű volt, s 
a megye területén lakók az ispán hatalma alá voltak vetve. A várakra alapozott 
hatalmi szervezet volt a királyi megyerendszer, melyen át a király közigazga
tási és bírói hatalmát az egész népre kiterjesztette. Közigazgatási téren a szét
szórt udvari birtokokat is átfogta, bár azok gazdaságilag az udvarispánságok
hoz tartoztak. István király korában kb. 48 megye lehetett, közülük 24 határ
megye. Györffy^' a magyar várispánsági szervezetet önállóan kialakult intéz
ménynek tartja, mely az Európa más területein kialakult hasonló intézmények 
közül a lombardiai várrendszerhez hasonlít a legjobban, s valószínű hogy a lom
bardiai viszonyok ismerete István királyra bizonyos mértékig hatott is, mikor 
a várispánsági szervezetet kiépítette. 

A várispánsági szervezet kialakulásának szakaszai: 1. 895 és 955 között a ma
gyar fejedelmek és nemzetségfők téli szállásai körül az elhagyott várak fel
használásával várrendszer alakult ki. 955 és 970 között néhány határvár és 
kikötőbiztosító vár is felépül. 2. 970 és 1000 között primitív várhálózat épül ki. 

13 Györffy Györyy: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest, 1959. 27—31. o. — Uő: Az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajza. I. k. Budapest 1903. Passim. — Uő: Magyarország népessége a honfoglalástól a 
XIV. század közepéig. Magyarország demográfiája (Magyarország népessége a honfoglalástól 1949-ig. Budapest, 
1963. 50. o. — Uő: Budapest története az Árpád-korban. Budapest története. I. k. Budapest, 1973, 225. és köv. o. — 
Uő: A tízes és százas szervezet. MTA II. oszt. Közi. 1973.1—2. sz., 57—04. o. — Györffynek a törzsnévi helynevekkel 
ellátott településekre vonatkozó nézetét kétségbe vonta Solymosi László: Árpád-kori helyneveink felhasználásáról. 
Magyar Nyelv, 1972. 179—190. o_ Szerinte nem bizonyítható, hogy az ilyen falvakban élő, a XII I . században „job
bágy inak nevezett népelemek az uralkodó nemzetség X—XI. századi katonai kíséretének utódai lennének. Jelen
létük másodlagos is lehet s a „jobbágy'* szó jelentése is változott közben. Solymosi kételyeit Györffy határozottan 
visszautasította (Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez Történelmi Szemle, 1972. 310—319. o.) Utóbb Györffy 
elméletét újra megkérdőjelezte Krista Gyula: Szempontok korai helyneveinek történeti tipológiájához. Szeged 1976. 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Tom. LV. passim. Uő: Törzsek és törzsnévi helynevek 
In : Magyar őstörténeti tanulmányok. (Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András.) Budapest, 1977 
221—223. o. Uő: Levédi törzsszövetségétől Szent István államáig, Budapest, 1980. 357—360. o., valamint megkérdő-
jelezte Fügedi Erik is: Valóság, 1978/0. 34—30. o.). 
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•Géza fejedelem udvari javai védelmére épít várakat, a törzs- és nemzetségfők
től elkobzottakba saját megbízottait helyezi, környékére szolgálónépi és kato
nafalvakat telepít. Űtvédő, vas- és sótároló várak is épülnek. 3. István király 
1000-től kb. 1020-ig az udvarispáni szervezettől független vármegyehálózatot 
hoz létre, kis földvárakkal, önálló várispánsági szervezettel, a comesnek alá
vetett katonai, kézműves és paraszti településekkel. Ezek zárt területi egységek. 
Hasonló határvárak épülnek a marchio-k vezetése alatt. E várak s a Gézától 
örökölt udvarispánságok mellett főplébániák alakulnak. Ezekből alakulnak ki 
a XI. század végére a főesperességek, melyek többnyire a megyék területét kö
vetik. 4. A várszervezet 1020 és 1038 között kiegészül. így a vár mellett határ
ispánságok alakulnak. Kialakul a sóbányásžat biztosítására a Tiszától Észak-
Erdélyig nyúló Szolnok megye. 5. A XII. század közepén már 72 a megyék szá
ma, s az 1200 táján szervezett erdőispánságok egy része is megyévé alakul.14 

G. Bolla Ilona a várnépekről szólva megemlíti, hogy falvaikat területi egy
ségekbe, század- és tizedkerületekbe szervezték. A századkerület élén álló cen-
turio ellenőrizte munkájukat, a munka és term ék járadékok szolgáltatásait. A 
várnépek szolgálata változó volt. Borsod várához tartozó öt falu várnépei pél
dául katonáskodtak. A várnép kizsákmányol ó j át közvetlen felettesében, a vár
jobbágyban látta, s elsősorban a várjobbágy önkényeskedése ellen igyekezett 
fellépni. 

A várjobbágyoknak két, egymástól élesen elkülönülő csoportja volt. Az elő
kelőbb csoport szabadságát Szent Istvántól származtatta, ezért szent király 
jobbágyainak, vagy egyszerűen született, természetes jobbágyoknak nevezték 
magukat. Lenézték, olykor soraik közül kiállították a várjobbágyok alacso
nyabb rétegéhez tartozó kiemelt „exemptus" jobbágyokat. Ez utóbbiak vala
mely érdem, elsősorban haditett következtében kerültek szolgáltató, várnépi ál
lapotukból a várj obbágy ok közé. Vagyonilag is alacsonyabban álltak a szüle
tett várj obbágy oknál, mert a várnépből való kiemelésük alkalmából földet nem 
kaptak, tehát csak annyi földjük volt, mint várnép korukban. 

A született várj obbágy ok viszont a katonai szolgálat fejében bírt várföld 
mellett kisebb-nagyobb örökölt családi birtokkal is rendelkeztek. A várjobbá
gyok többsége tisztségeket viselt (hadnagy, várnagy, hirdetőnagy stb.). A köz
néppel a századosoknak volt a legtöbb kapcsolatuk, kik a várnépek századke
rületei élén álltak, beszedték adóikat, kisebb ügyeikben bíráskodtak is. A vár
jobbágyok bírája általában a várispán. A várjobbágyok jelentős része az ural
kodó osztály tagja. Érzékenyen érintették őket a nagybirtokosok hatalmasko
dása^ de ha tehették — ők is hatalmaskodtak. A várföldek szétszóródásának 
megakadályozása azért is érdekük volt, mert a várnépek munkájának gyümöl
csét ők is élvezték — néha úgy is, hogy törvényellenesen hatalmaskodtak a vár
nép felett. A várföldért és jogaikért vívott harc közel hozta egymáshoz a vár
jobbágyokat s a várnépet. A várjobbágyság nem tudott sikeresen harcolni jo
gaiért várnép nélkül, ugyanúgy kevesebb sikerre számíthatott a várnép is, te
kintélyesebb vezetők nélkül. A várjobbágyok önálló, földért folyó pereskedései 
szinte mind eredménytelenek voltak. De a várnép ragaszkodott várjobbágyai se
gítségéhez, ha pereskedett. Előfordult, hogy elkezdték a pert várj obbágy ok nél
kül, de ha azok nem segítettek nekik, inkább vesztes félnek tekintették magu
kat, mint hogy az illetékes várj obbágy ok nélkül folytassák. 

A várjobbágyság — mivel várnépből is emelkedhetett fel valaki a várjobbá-

14 Gy. Györffy: Die Entstehung der ungarischen Burgorganisation. Acta Archeologica Academiae Scientianim 
Hungaricae 1976, 323—358. o. és Györffy Gy.: Istán király és műve. Budapest, 1977. 191—232., 313., 468—472., 
497. o. A lombardiai várszervezetről 1. Fedor Schneider: Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien 
üerlin—Grünewald, 1924. passim. 
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gyök közé — a származástól független grádussá vált. A várjobbágyok rétege a 
kiemelések következtében felduzzadt. A várjobbágyok alsóbb rétegéből fel le
hetett jutni a felsőbb rétegbe is. Az alsóbb rétegből felemelt várjobbágyok 
életmódja paraszti maradt, bár szolgálatuk elsősorban hadiszolgálat volt. A vár
jobbágyok szabadsága, „libertas"-a nem volt teljes, hanem viszonylagos. Tár
sadalmi tekintélyük magas lehetett, de szabadságuk kisebb fokú, mint a li-
bereké, kik viszont lehettek jóval szegényebbek, mint a várjobbágyok. Ez ma
gyarázza, hogy a liberek gyakran léptek a várispánságok kötelékébe, lemondva 
„plena libertas'-ukról.15 

A várispánsági, vármegyei szervezettel foglalkozó irodalom által felvetett 
legfontosabb kérdések, kérdéscsoportok a következők : 

1. Honnét eredt a királyi vármegyészervezet? 
2. Mi volt a funkciója, hatásköre? 
3. Milyen népelemek éltek benne? Milyen volt e népelemek népi összetétele, 

társadalmi munkája, osztályhelyzete? Kik voltak közülük harcosok és milyen 
mértékben? Milyen volt e társadalmi elemek rétegzettsége? Milyen volt az egyes 
rétegek helyzete? 

4. Milyen volt a királyi vármegye szerkezete? Milyen megyei tisztségek 
voltak? 

5. Milyen volt a királyi megyei haderő haditechnikája, hadakozásának mód
ja, katonai felhasználhatósága? 

Témánk szempontjából főként a 3., 4., és 5. kérdés érdekes. Az első kérdést 
nézetünk szerint Györffy Gy. megoldotta. Elméletéből annyi feltétlenül elfo
gadható, hogy a királyi vármegyék elsősorban a magyar társadalom és állam 
kifejlődése során autochton módon alakultak ki. A második kérdésben is elfo
gadhatjuk Váczy P. és Györffy nézetét : a királyi vármegyék nem a királyi bir
tok szervezeti egységei voltak, hanem az egész ország közigazgatási, katonai, bí
rósági körzetei, s a megyésispánok hatásköre elvben kiterjedt a megyék te
rületén élő összes népekre, bár hatalmát fokozatosan különböző immunitások 
törték át. 

A királyi megyére vonatkozó többi kérdéssel kapcsolatban számos forrás
adattal rendelkezünk. 

A királyi vármegye feje és kiemelkedően legelőkelőbb tagja a megyésispán 
(comes parochialis). Meg kell említenünk, hogy a „comes" szó önmagában nem 
megyésispánt, ' hanem előkelőt jelent. A comes katonai igazgatási és igazság
szolgáltatási szempontból a megye vezetője. 

Szent István törvénye szerint a feleségét megölő comes 50 tinó vérdíjat fizet 
az áldozat hozzátartozóinak, míg a miles csak tízet, a közrendű (vulgaris) csak 
ötöt. (István I. 15.) Ez az arány a comes előkelőségét, kiemelt társadalmi hely
zetét mutatja. A comes nagy hatalmát bizonyítja az is, hogy a comes bírói 
döntését a miles nem fellebbezhette a királyhoz. Ha ezt megtette, megbüntették. 
(István II. 9.) Nem volt ritka eset, hogy a comes erőszakkal vett el valamit mi-
lesétől. (István II. 10.) Előfordult viszont, hogy a miles megölte comesét. (Ist
ván II. 17.) 

A comes nem ritkán visszaélt hatalmával. Olykor más házára tört és megölte 
a ház gazdáját (István I. 35.), s előfordult, hogy szembeszállt a király törvényei
vel — ilyenkor megfosztották tisztségétől (László III. 15.). A comes hivatalból 

15 G. Bolla Ilona: Az Aranybulla-kori társadalmi mozgalmak a Váradi Regestrum megvilágításában, Annales 
Universitatis Scientiarum Budapestiensis Sect. Hist. 1. tom. Budapest, 1957. 84-—105. o. — Uő: A közszabadság 
a XI—XII. században (A liber és libertás fogalom az Árpád-korban) I. rész. Történelmi Szemle, 1973. 22. o. — UŐ: 
A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon (A korai feudalizmus szolgáltató népelemeitől a fejlett 
feudalizmus jogilag egységes jobbágyosztályáig.) Kandidátusi értekezés, 1976. kézirat., 244. és köv. o. 
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részt vett a püspökségenként tartott egyházi zsinatokon is, (Kálmán I. 2. és L 
24.) de a törvény azt is jónak látta kijelenteni — bizonyára nem véletlenül —, 
hogy nem gyakorolhat hatalmat egyházi ügyekben. (Kálmán I. 65.) Néha két 
comes pereskedett egymással. Ilyenkor a pert a zsinat vagy a szomszéd comes 
döntötte el. (Kálmán I. 13.) 

A comes megyéjében terményadót szedett. Ennek egyharmada volt az övé, 
kétharmada a királyé. (Kálmán I. 78.) A századkerületenként beszedett dénár
adót lajstromba foglalva kellett Szent Mihály napjáig (szept. 29.) Esztergomba 
küldeni. A comesék és centuriók néha bizonyára előre kivették belőle a részüket, 
mert a törvény ezt külön is megtiltja és elrendeli, hogy a dénáradó felosztása 
csakis Esztergomban történhetik. (Kálmán I. 79.) Kálmán király korában a 
comes már jelentős magánbirtokkal rendelkezik. Ha birtokáról lovakat és 100 
pensa-t tud beszedni, egy páncélos katonát köteles kiállítani ; ha csak 40 pensa-t, 
akkor egy páncél nélküli katona kiállítása a kötelessége; ha ennél kevesebbet, 
megtarthatja saját szükségleteire. (Kálmán I. 40.) E katonák nem tartoztak a 
várispánsági hadseregbe, ezeket a comes „a királynak" állítja ki. 

II. András 1222. évi Aranybullája igyekezett a megyésispán hatalmát korlá
tozni. 5. pontja szerint a megyésispán a királyi serviensek jószágain nem bírás-
kodhatik — kivéve, ha pénz- vagy tizedügyekről van szó. A 14. pont pedig sa
ját várispánságában erőszakoskodó comest említ, kit tisztéből el kell távolítani,, 
s az okozott kárt be kell rajta hajtani. Az 1231. 15. te. szerint a comes a királyt 
külföldi hadjáratra is köteles elkísérni.16 

Szent István I. 35. törvénycikke a comes milesét említi. A II. 9., II. 10. és 
II. 11. törvény cikk is olyan milesekkel foglalkozik, kik coimesek alá vannak 
rendelve, tehát várkatonáknak tekinthetők. Olyan esetekről szól a törvény, mi
kor a miles — comese bíráskodását megvetve — a királyhoz fordul, mikor a 
comes igazságtalanul, erőszakkal vesz el valamit milesétől, vagy ha a miles csak 
azt állítja, hogy comese igazságtalanul vett el tőle valamit, s a valóságban ön
ként adta oda a szóban forgó tárgyat. 

László király III. 1., III. 2. és III. 15. törvénycikke szól várkatonákról. A IIL 
1. megemlíti az összes „civitas"-okban élő népelem centurióit és decurióit. A 
III. 2. megemlíti a „civis"-ek összeírását. A III. 15. pedig a király rendeletét 
megszegő személyekről szólva a comest, a centuriót, s a miiest említi meg. 
A centurió és a miles bírsága azonos, de a centuriónak van tisztsége is, a mi-
lesnél ilyenről nem esik szó. Kálmán király I. 35. törvénycikke olyan hospest 
említ, ki a „civis"-ek földjére telepszik. E törvénycikkben a „civis" és a „civi
lis" fogalom nem válik el élesen. Az I. 38. és I.39-es törvénycikk „expeditio"-ba 
menő és szökevény „civis"-t említ. Milyen következtetéseket vonhatunk le a 
törvények adataiból? 

A comes (ispán) a király által kinevezett előkelő úr, a várispánsági közigaz
gatás és haderő vezetője a vármegye bírája. Magasan kiemelkedik a várispán
ság társadalmából. Nagyhatalmú és módja van törvénytelenségeket is elkövet
ni, bár ilyen esetben le is váltható. Saját falvakkal bíró jómódú földesúr, ki 
magánbirtokai után katonaállításra köteles és a királyt a 13. század első felé
ben is köteles külföldi hadjárataiba elkísérni. Bírói illetékessége bizonyos 
ügyekben (pénz, tized) a várispánságokon kívül élőkre, így a királyi servien-
sekre — katonáskodó szabad kisbirtokosokra — is kiterjedt. 

A vár katonája, a miles, a comestől függő, de bizonyos jogokkal felruházott 
személynek tűnik, ki a comessel olykor szembe is tud szállni. Feltétlenül hada

ié Szent István, Szent László és Kálmán törvényeit 1. Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán 
korabei i törvények és zsinati határozatok forrásai. Budapest, 1904. Függelék. Az 1231-es törvényt 1. Stephanus Ladis-
laus Endlicher; Herum Hungaricarum monumenta Arpadiana. Sangalli, 1849. 428. o. 
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kozó népelem a centurió és a decurio; hogy az „ewrii" —azaz „őr" — hadakozó-e, 
afelől a szerzők véleménye — mint láttuk — megoszlik. Mindenesetre „ewrii"-
nek nevezik a határőröket is, ezek pedig nem lehetnek kifejezetten nem hada
kozó népelem. A László király törvényeiben szereplő „miles" és „őr" nem lehet 
azonos társadalmi elem, mert a centurió és decurio az „őr" centuriója és de-
curiója — azaz fölöttese, a centurió és a miles pedig majdnem egyenrangúnak 
tűnik — pénzbírságuk azonos: a centuriót csak beosztása, „tisztsége" különböz
teti meg a milestől. Kálmán törvényeiben expedícióba (valószínűleg hadjáratba) 
menő és szökevény cívissel találkozunk. E törvényekből nem állapítható meg, 
hogy a ci vis valóban a vár milese-e, mint az irodalom jelentős része állítja, sőt 
a „civis" és a „civilis" szó sem különböztethető meg világosan. A comes Kál
mán törvényeiben mint vagyonos földesúr szerepel, aki saját birtokai után 
is köteles katonákat kiállítani. Ezek határozottan megkülönböztetendők a vár
katonáktól. A vármegyei jövedelmek beszedésében a comesen kívül a centuriók-
nak is jelentős szerepük volt, s a jövedelemből bizonyos rész nekik is járt.17 

II. András 1222. évben kiadott Aranybullája és az annak megújításaként te
kintendő 1231-es törvény is foglalkozik a várjobbágyok helyzetével. Az Arany
bulla több helyütt említ iobagiokat, kik nyilvánvalóan nem várjobbágyok, ha
nem — főurak (pl. a 10. és 13. cikkelyben). A 19. cikkelyben szereplő várjob
bágyokról az Aranybulla csupán annyit jegyez meg, hogy a Szent István által 
megszabott szabadságokban kell őket megtartani. Az 1231-es törvény 15. cikke
lye szerint a várjobbágyok, akárcsak a comesek és zsoldosok, kötelesek a királyt 
külföldi hadjárataira is elkísérni — ellentétben a nemesekkel, kik erre nem 
kötelesek. Az" 1222-es és 1231-es törvény a megyeszervezettel kapcsolatos más 
fontos adatokat is tartalmaz: az 1222:14. törvénycikk szerint a várának népeit 
tönkretevő comest tisztségétől meg kell fosztani, az okozott kárt pedig köteles 
megtéríteni. A 16. törvénycikk arról gondoskodik, hogy teljes vármegyék nem 
ajándékozhatok el örök adományként. A 29. törvénycikk előírja, hogy a vár
megyék jövedelméből a comesek csak a nekik járó rész élvezésére jogosultak. 
A többi a királyé. Az 1231-es törvény a megyésispánokat eltiltja a serviensek 
és egyházak birtokain történő bírói tevékenységtől, kivéve a pénz és tizedügye
ket (causa monete et decimarum). A 13. cikkely szerint a curialis comesek csak 
a vár népei felett bíráskodhattak. A várispán jogköre eszerint némely tekintet
ében kiterjedt a vármegyén kívüli népelemekre is. 

Az 1220-as és 30-as években tehát a várjobbágy köteles a király külföldi had
járataiban is részt venni (a serviens regissel ellentétben), a comesek pedig 
hatalmas, s olykor hatalmaskodó nagyurak voltak, a várispánság népein túl
terjedő hatáskörrel.18 

A vármegyére vonatkozólag néhány adatot elbeszélő forrásaink is közölnek. 
A „Carmen miserabile" szerzője, Rogerius kanonok felsorolja, milyen népele
meket szólított fegyverbe IV. Béla király a mongol veszedelem hírére: „tam 
nobiles, quam qui servientes regis dicuntur, quam castrenses et pertinentes ad 
castra . . . se ad exercitum prepararent".19 

Rogerius itt — úgy tűnik — a hadakozásra kötelezett népelemeket sorolja 
fel: az előkelőket, a királyi servienseket, s a vár hadakozó népeit. Hogy a 
„castrensis" itt a vár termelő-szolgáltató népelemét jelenti-e, mely egyes szer
zők szerint hadakozni is köteles, vagy a vár összes hadakozó népelemét — 

17 A XI—XII. században a milesek nagy része a várispánságok kötelékében élt, de voltak önállóan gazdálkodó 
milesek és magánľoldesúri milesek is. A miles-kérdséről : Borosy András: A XI—XII. századi harcosrétegünk néhánv 
kérdéséről. HK 1974. 3—27. o. 

18 Az 1222-es Aranybulla szövegét 1. Stephanas Ladislaus Endlicher: i. m. 412. és köv. o. — Az 1231-es törvény 
.•szövegéről 1. a 10. sz. jegvzetet. 

19 SEH 11.560. o. 
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«em állapítható meg a mű szövegéből. A castrensis-eken kívül még „pertinentes 
ad castra", azaz „a várhoz tartozókat" is említ — a castrensisektől megkülön
böztetve őket. Hogy ezeken kiket ért — nem tudjuk. Figyelembe kell vennünk, 
hogy Rogerius társadalmi terminológiája nem pontos. Váradnak a tatárok ál
tal lemészárolt népét így sorolja fel: „nobiles, ci ves, milites et canonici" — ami 
nem fogható fel rangsorként.20 Esztergomban megkülönbözteti a „miles"-eket 
és „domina"-kat („úrnőket") a „rusticus"-októl, de a „milites, nobiles et domi
ne" felsorolás megint nem rangsor szerinti.21 

Kézai Simon krónikája már a XIII. század második felében keletkezett 
ugyan, de nézetünk szerint nem szabad figyelmen kívül hagynunk a várjob-
bágyokra vonatkozó megjegyzését. Eszerint a várjobbágyok olyan szegény ne
mesek, kiknek a király a vár földjéből katonai szolgálat fejében földet adott.22 

A Bécsi Képes Krónika a Salamon király, valamint Géza és László közötti 
htarcok leírásánál a király seregében 30, a hercegek seregében 15 megyei csa
patot (agmina castrorum) említ.23 

Kifejezetten megyei csapatokból állónak tűnik Dénes ispán serege a bizánciak 
•elleni 1167-es'zimonyi ütközetben.24 

Az orosz évkönyvekben számos adat található a magyar királyok XI—XIII. 
századi oroszországi hadjáratairól. II. Géza király 1152-ben orosz földön har
coló seregében 73 csapat volt, s úgy tűnik, hogy ebből egy a királyi dandár, a 
többi 72 a vármegyék kontingense.25 

Ügy látszik ebből, hogy a magyar haderő — a király kíséretét nem számít
va — megyék szerint szerveződött belharcokban is (Salamon és a hercegek), 
védelmi harcokban is (Zimony) és az ország határain kívül folyó hadjáratokban 
is (1152, Oroszország). Hogy itt kizárólag a vármegyék csapatairól van szó, vagy 
más, a vármegyék szerint szerveződő harcos elemekről — ezt nem tudjuk e 
szövegből megállapítani. Ha kizárólag a vármegyék kontingenseiről, akkor úgy 
látszik, az Árpád-korban ezek tették a magyar hadsereg gerincét és azon szer
zők álláspontja, kik szerint a vármegyei csapatok külső, hódító háborúkra nem 
alkalmasak — nem fogadható el. 

Külön meg ikell említenünk Freisingi Ottó krónikáját. Magyarországról írva 
megemlíti, hogy az ország „70 vagy több" megyére van osztva. Valószínűleg a 
megyékre vonatkozik amit azután ír: a falun lakó parasztok (coloni qui in vicis 
morantur) kilencen fegyverzik fel és küldik hadba a tizediket, vagy heten a 
nyolcadikat, vagy ha szükséges még nagyobb arányban. A „katonai rendből 
valók" (qui de militum ordine sunt) — azaz a hivatásos harcos elem — vala
mennyien kötelesek fegyvert fogni.26 

Eszerint a megyében volt egy „miles"-nek nevezett hivatásos harcos elem, 
mely fejenként tartozott katonáskodni — ezek lehettek a várjobbágyok elődei 
— és voltak parasztok, akik termelő munkát végeztek, de ha szükséges volt, 

20 SRH II . 577. o. 
21 SRH II . 585., 584. o. 
22 SRH I. 193. o. „Iobagiones verő castri sunt pauperes nobiles, qui ad regem venientes, terram eis tribuit de 

«castri terris, ut pheuda castri et castrom guerrae tempore custodirent." 
23 SRH I. 384. és köv. o. 
24 A zimonyi csatáról 1. Kinnamos: Epitomae Rerum ab Joanne et Manuele Comnenis Gestarum VI. 5., kiadta 

•Gombos F. A.: Catalogus fontium Históriáé Hungáriáé. I I . 1279. o. és Niketas Koniates: De rebus gestis Manuelis 
•Comneni V. 3., kiadta Gombos F. A. i. m. I I . 1087. és köv. o. — L. még Gyóni Mátyás: Magyarország és a magyarság 
•a bizánci források tükrében. Budapest, 1938. 06. o. 

25 Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Budapest, 1910. 173., 249., 272. o. L. még: Pauler 
Gyula: I I . Géza orosz—görög háborúi. 1810. 3. és köv. o. A magyar királyságról szólva Abu-Hamid arab utazó, aki 
1150—53-ban járt hazánkban 78 várost említ, melyeknek váruk van. (Urbek, Ivan: Ein arabischer Bericht überUn-
•garn. Abu-Hamid Al-Andalusi Al-Garnati 1080—1170). Acta Orientalia Academiae Scientiaruni Hungaricae V. (1955) 
205—230. o. 

26 Otto freisingensis episcopus: Gesta Friderici I. Imperatoris. I. 32. Mormmenta Germaniae Historica. Script ores 
XX. 309. vagy Gombos Ferenc Albin: Catalogus fontium Históriáé Hungáriáé 800—1301. Budapest, 1938. 1707. o. 
Magyar nyelven. Középkori krónikások. (Szerk. Gombos F. A.) XV—XVI. Budapest, 1913.108. o. 



bizonyos részük katonai szolgálatot is teljesített. Igen valószínű Györffy Gy~ 
következtetése, hogy a várnép, a colonusok e harcoló részéből alakulhatott 
ki később a várnépből a várjobbágyok közé emelt exemptusok, a „keltjobbágy
fiúk" társadalmi rétege.27 

A királyi vármegye hadakozó népelemeiről számos adatot találunk okleve
leinkben és különösen az Árpád-kori társadalomtörténetünk kincsesbányájá
nak mondható váradi tüzesvaspróba lajstromban.28 

A várjobbágyok előkelő társadalmi állására vet fényt Csák soproni comes 
oklevele, mely Kér nemzetségből való soproni várjobbágyokát említ.29 

Egy Kúrch nembeli soproni várjobbágy egy monostornak adományt ad.30 

Dénes nádor 1238. évben kiadott ítéletlevele Nógrád megyei birtokosok és 
várjobbágyok közti birtokcserét említ.31 

László somogyi ispán átírja a király hozzá intézett levelét, melyben őt, ud-
varbíráját és hadnagyát a szentmártoni apátság támogatására szólítja fel.32 

1238 táján a veszprémi és győri várjobbágyok a bakonybéli apáttal peres
kedtek.33 

1239-ben Pozsony megye vár jobbágyai pereltek Salamon nemzetségbeli ne
mesekkel. A pert bajvívással döntötték el, s a viadalban a várjobbágyok „pugil"-
ja (viadora) maradt alul.34 

A veszprémi káptalan bizony ságlevele szerint Zala megyei várj obbágy ok bir
tokukat eladták Hohold comesnek.35 

Dénes nádor bizonyságlevele birtokegyességről tudósít, mely egy nemes és 
Szatmár megyei várjobbágyok között jött létre.36 

András országbíró 1239-ben kiadott oklevele szerint a tarjáni Pous-ról a po
zsonyi várj obbágy ok azt hitték, hogy a pozsonyi várnép közé tartozik és vár
szolgai kötelességei vannak. Ezt hitte az oklevelet kiadó országbíró is, míg a 
vizsgálat során ki nem derült, hogy Pous sohasem volt castrensis, és semmilyen 
vár szolgálatában nem állt.37 

1240-ben pozsonyi castrensisek pereskednek Karachai Remiggel. Pozsony me
gyei várjobbágyok közvetítenek közöttük.38 

IV. Béla király megállapítja 10 Ethuruh nemzetségbeli, név szerint felsorolt 
mansióról (!), hogy a szent király jobbágyai közé tartoznak.39 

27 Györffy Gy.: i. m. (demográfia 1963) 50. o. 
28 Néhány idevágó oklevél: 1111. Fejér, VII/4. 57. — 1102. Fejér, I I . 164. — 1163. Esztergom. Fejér, I I . 165: — 

1164 körül. Fejér, IX./7. 634. — 1165. Fejre, II . 173. és V./3. 253. —1185. ÁUO I. 78. — 1197. Fejér, I I . 300. — 1198. 
Fejér, II . 344. — 1200. ÁUO XI. 83. — 1213 végén. PB I. 627. — 1214. PR I. 628. — 1214. ÁUO VI. 372. — 1216. 
Fejér, VII . / l . 193. — 1217. ÁUO. XI . 139. — 1218. Mon. Stríg. I. 219. — 1218. ÁUO VI. 396. — 1219. ÁUO VI. 
402. — 1222. dec. 6. után. PR I. 657. — 1223. PR I. 661. — 1225. Fejér, III./2. 11. — 1225. Fejér, VIL/5. 234. — 
1226. Mon. Strig. I. 261. — 1226. Fejér, VIL/5. 236. — 1226. Cod. Dipl. Slov. I. 232. — 1226. okt. 26. után. PR I. 
676. — 1227. HO L 8. — 1228. ÁUO VI. 455., Fejér, III./2.144. és VIL/5. 237. — 1228. ÁUO VI. 460. és Fejér, VIL/5. 
568. — 1229. Cod. Dipl. Slov. I. 253—254. — 1229. HO VIL 16. — Ezen oklevél szövegéből úgy tűnik, hogy Szolga
győr megyében ekkor 12 centurio volt. — 1229. OL DL 40.006. — 1230. HO VII. 18. — 1231 ÁUO. VI. 500. — 1231. 
Fejér, 111.12. 225. — 1232. ÁUO VI. 515. — 1232. Smičiklas, I I I . 369. — 1233. ZiO IX. 130. — 1234. ÁUO XL 267. 
és Mon. Strig. I. 304. — 1235. ÁUO XL 275. — 1236. márc. 2. ÁUO VIL 9. és XL 470. — 1230. ÁUO VIL 26. — 
1236. OL DL 101. 892. 

29 1237. HO II I . 2. 
30 1237. Fejér. IV./l . 75. 
31 1238. ÁUO VIL 57. 
32 1238—39? PR I. 762. 
33 1238 körül. ÁUO IL 91. 
34 1239. ÁUO VIL 83. 
35 1239. ÁUO VIL 91. és Fejér, IV./ l . 165. A vár jobbágyok : „Empsa, Dyca, Istemyr et Heym filii Dees, Petrus 

films Chug, Turul et Mycou filii Chuand de villa Boc jobagiones castri Zaladiensis de genere Johannis maioris ezerci-
tus". Eszerint a felsorolt várjobbágyok valamennyien „János hadnagy nemzetségéből" valók. 

30 1239. ÁUO XI. 309. 
37 1239. PR I. 770. ,,a iobagionibus castri Posoniensis putatus fore castrensis et castro Posoniensi civüium servilio 

pertinere..." 
38 1240. ÁUO XI. 316. 
39 1240. ÁUO II. 101. „...antiqui et veri iobagiones Sancti Regis..." A „mansio" szó használata nem világos. 

Feltétlenül személyekről van szó. 
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Péter Mosón megyei várjobbágy a győri káptalan bizonyságlevele szerint el
adta birtokát.40 

A felsorolt oklevelekből a várjobbágyokát jómódú, előkelő társadalmi hely
zetű emberekként ismerjük meg. Jelentős földbirtokkal rendelkeznek, s ezt — 
legalábbis bizonyos részét — szabadon elidegeníthetik. Egyházi és világi birto
kosokkal pereskednek, bár e perekben rendszerint alulmaradnak. Előfordul, 
hogy — valószínűleg előkelőségük hangsúlyozása céljából — nemzetségüket 
is megnevezik. (A nemzetség névadója egy esetben egy hadnagy = maior exer-
citus). A várj obbágy októl a várnép (castrensis, civilis) világosan megkülönböz
tethető. Ezek alacsonyabb, kötöttebb társadalmi helyzetűek. A várj obbágy ok, s 
a castrensisek között észlelhető bizonyos érdekközösség is. A „civis" szó e kor
szakban kétségtelenül várszolgát jelent és nem várjobbágyot. A felsorolt ok
levelekben a castrensisek katonai szolgálatra nincs utalás — igaz, hogy a vár
jobbágyokéra sincs. 

A várj obbágy okkal és castrensisekkel kapcsolatos számos adatot tár elénk a 
Váradi Regestrum. 

1208-foan egy újvári várjobíbágy pereskedik hatalmasikodási ügyben, s a per
ben vesztes marad.41 

Egy Szatmár megyei várj obbágy egy másik várj obbágy ot lopás miatt vá
dolt.42 

, Egy hadnagy megvádol öt személyt, hogy megtámadták és kifosztották.43 

Rendkívül érdekes egy 1213-as per. ö t szolnoki várj obbágy megvádolja 
Angelus-t, hogy az ő várjobbágytársuk, azaz szolnoki várj obbágy. Ö azonban 
latin hospes fiának és „teljesen szabadnak" vallja magát. Ezt egyik falubelije 
is igazolja. A pert a várjobbágyok elvesztették.44 E perből kiderül, hogy a vár
jobbágy nem „teljesen szabad", s a hospes helyzete — legalábbis ebből a szem
pontból — kedvezőbb. 

Agad centurionatusból való kolozsi castrensisek ugyanazon vár várjobbá-
gyainak támogatásával megvádolnak bizonyos iobagiókat, hogy castrensis tár
saik. Ezek tagadják a castrensisek vádját és teljesen szabadnak mondják ma
gukat. A castrensiseket támogató várj obbágy ok közül egyik hadnagy, a másik 
centurio, a harmadik várnagy, kettőnek nincs a tisztsége megnevezve, való
színűleg egyszerű (tisztséget nem viselő) várjobbágy.45 

Cornust összes castrensisei a bihari ispán előtt azt állítják egy falu lakóiról, 
hogy azok nekik castrensis-társaik (concives). Azok viszont azt vallják, hogy ők 
a „szent király szabadjai" — s ezt már igazolták is egy másik centurionatus 
várnépével szemben a bihari curialis comes előtt.46 

Szolnok várának hadnagya, más szolnoki várj obbágy ok és castrensisek há
rom személyt azzal vádolnak, hogy szolnoki castrensisek. De azok szabadoknak 
bizonyulnak.47 

Egy szintén 1213-ban lefolytatott perben szerepel Cézár centurio és más bi
hari várjobbágyok.48 

A kolozsi vár várnagya, hadnagya, egyik centuriója és egyik várjobbágya 
megvádolnak négy nádudvari lakost, hogy jöttmentek. Ök azonban igazolni tud
ják, hogy három aratrum nagyságú birtokuk van.49 

40 1240 ÁUO VII. 111. 
41 1208. Vár. Reg. 157. o. No. 4. 
42 1213. Vár. Reg. 158. o. No. 9. 
43 1213. Vár. Reg. 158. o. No. 8. 
44 1213. Vár. Reg. 165. o. No. 31. 
45 1213. Vár. Reg. 166. o. No. 32. 
46 1213. Vár. Reg. 172. o. No. 51. 
47 1213. Vár. Reg. 173. o. No. 52. 
48 1213. Vár. Reg. 174. o. No. 54. _ 
49 1213. Vár. Reg. 176. o. No. 61. 
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Az aradi vár hadnagya, négy centuriója és összes többi várjobbágyai a cast-
rensisékkel együtt a vár egy Besenyő nevű földjéért pereskednek és megnyerik 
a pert.50 

Egy 1214. évi perben szerepel Farkas centurio.51 

Bán községbeli castrensisek egy centurio támogatásával többeket azzal vá
dolnak, hogy castrensis-társaik. A megvádoltak azt állítják, hogy ők orosz ere
detű szabadok. Ezt igazolja rokonuk, egy orosz származású iobagio, s így sza
badságukat biztosítja.52 

A Váradi Regestrum egyik legérdekesebb adata a következő: Mikor a vajdar 
a dobokai ispán megszemlélte hadseregét, az egyik dobokai várjobbágy a ter
mészetes, vagy a szent király jobbágyainak nevezett jobbágyok között állt. Ek
kor a szent király jobbágyai közül ketten kitaszították őt a sorból, mondván,, 
hogy ő nem tartozik a szent király jobbágyai közé, s ugyanezt mondta a had
nagy, s egy másik várjobbágy. Végül azonban kiderült, hogy a szóban forgó 
várjdbbágy jogosan állt a szent király jobbágyai közé.53 Láthatjuk, hogy az 
erdélyi vajda katonai szemléket szokott tartani, hogy e szemléken a katonák 
társadalmi rangjuk szerint sorakoznak, s hogy a várjobbágyságon belül rétegek 
vannak, melyek elkülönítése a kedvezőbb helyzetű réteg számára fontosnak 
tűnik. 

Gyan községbeli szent király jobbágyai, ugyanazon faluba való, a comesnek 
szállásadással tartozó jobbágyfiak, s ugyanazon községbeli castrensisek, a bi
hari vár jobbágyainak, a hadnagynak, négy centuriónak, s a főpraeco-nak se
gítségével jöttmentséggel vádolnak egy klerikust.54 A szent király jobbágyaitól 
itt élesen megkülönböztetik a comesnek descensussal (szállásadással) tartozó' 
jobbágyfiakat, s a castrensiseket. Gyan villában eszerint ez volt a három tár
sadalmi réteg. Támogatják őket a bihari vár tisztségviselő várjobbágyai, kik
nél azonban nincs megjelölve, hogy a várjobbágyok melyik rétegéhez tartoznak^ 

Szoboszló vár jobbágyai: a hadnagy, négy centurio, a várnagy és a főpraeco-
két személyt várföldek erőszakos eltulajdonításával vádolnak.55 

Hét község lakói, újvári várjobbágyok — mégpedig a várnagy és a főpraeco-
segítségével —, megvádolnak több személyt, hogy azok exemptus (a castrensi
sek közül kiemelt) jobbágyok. Ők viszont az állították, hogy természetes job
bágyok, kiket a szent király szabadjainak neveznek. Az ő pártjukon volt a 
hadnagy, egy másik főpraeco és még öt várjobbágy.56 Itt a várjobbágyoknak két 
rétegéről hallunk: a szent király szabadjairól, s a castrensisek közül kiemelt 
(exemptus) várj obbágy okról. Hogy ez utóbbiak azonosak-e a másik helyen sze
replő szállásadásra kötelezett jobbágyfiúkkal — nem állapítható meg.57 

Az seim világos : két különböző vár jobbágyairól van-e szó, vagy egy várnáik 
két archipraeco-ja is lehetett? Két szolnoki várj obbágy hatalmaskodással vá
dolja egy bizonyos Péter két jobbágyát.58 

A szatmári vár öt jobbágya, köztük a hadnagy és két centurio, azzal vádolt 
hat személyt, hogy exemptus jobbágyok, ö k ezzel szemben azt állítják, hogy 
természetes jobbágyok, kiket szent királyok jobbágyainak szokás nevezni. Az 

50 1213. Vár. Eeg. 176. o. No. 62. „Ioubagiones Orodinensis castri, scilicet Basu hodnogio, Nuhu, Bayr, Belche, 
Kelemin centuriones et omnes alii jobagiones cum castrensibus impetierunt Gervasium de genere Chenad pro terra 
castri nomine Beseneu..." Az „omnes alii jobagiones" kifejezés mutatja, hogy a hadnagy és a centurio is várjobbágy — 
csak éppen tisztsége van. 

51 1214. Vár. Reg. 179. o. No. 70. 
52 1214. Vár. Beg. 180.^0. No. 74. 
53 1214. Vár. Eeg. 181. o. No. 78. 
54 1214. Vár. Beg. 187. o. No. 97. 
55 1214. Vár. Beg. 190. o. No. 103. 
56 1215. Vár. Beg. 193. o. No. 112. Tehát két archipraeco szerepel: Poson és Jacobus. 
57 A szállásadó jobbágyijukról 1. az 54. jegyzetet. 
58 1215. Vár. Eeg. 196. o. No. 120. 
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utóbb említettek nyerik meg a pert.59 A várjobbágyok két rétege itt újra a ter
mészetes és az exemptus jobbágyok. 

Sama szolnoki castrensis megvádolja Pál fia Pósát, hogy castrensis-társa. 
Szolnok várának jobbágyai is Sama-t segítik. Pósa azt állítja, hogy ő német ere
detű szabad. Végül Sama visszavonja állítását.60 Előfordul, hogy Bihar várme
gye összes jobbágyai az összes castrensissel pereskednek.61 

Két bihari castrensis a hadnagy és egy centurio támogatásával megvádolja 
Farkas és Kelemen hat libertinusát, hogy az ő castrensis-társaik. Kelemen és 
Farkas igazolják, hogy ezek libertinusaik, nem castrensisek, s megígérik, hogy 
libertinusi jogaikban nem fogják őket megrövidíteni.62 

Székely száz centurionatusból való bihariak egy libert azzal vádolnak, hogy az. 
ő „concivis"-ük. Ez viszont teljesen szabadnak mondja magát. A bihari ispán a 
várjobbágyok véleményét meghallgatva a libernek adott igazat.63 A regestrum. 
e pontjából úgy tűnik, hogy a székelyek bizonyos része, centurionátusba szer
vezve, Bihar megyében élt. 

Egy Bihar megyei lakos megvádolja Both hadnagy fiait, hogy három liber
tinusát elvették tőle.64 

Egy szolnoki várjobbágy lopásért jelenti fel falubelijét.65 

Borsod megyei várnépek tisztségviselő várjobbágyok segítségével megvádol
nak öt testvért, hogy velük egy sorban vannak. Ezek azonban bebizonyítják, 
hogy lovaskatonák nemzetségéből származnak (de genere equestri), azaz a ki
rály katonáinak (militum regis) nemzetségéből. Az említett civilisek és várjob-
bágyok nem is merték magukat a tüzes vas próbájának alávetni.66 Az itt sze
replő equesek vagy királyi müesek úgy látszik nem azonosak a vár jobbágy ok
kal, tehát nem a várszerkezethez tartozó müesek. 

A sziráki ispotályos rendház prokurátora és fivére, Salamon, 9 zempléni vár
jobbágy és 9 zempléni castrensis ellen pereskednek hatalmaskodás ügyében.67 

Békés megye 14 várjobbágya, 4 exemptus várjobbágya és összes castrensisei. 
vádolnak két várjobbágyot, hogy igazságtalan jobbágyok, a castrensisek tönk
retevői és három ember halálának okozói.68 A várispánság társadalmi rétegei 
itt: várjobbágyok, exemptus jobbágyok és castrensisek. 

Nyir falu lakói, kik Szolnok várának halászai, ugyanazon falu több szabad 
emberét azzal vádolják, hogy jöttmentek. Ezek viszont azt állítják, hogy a vár 
castrensiseivel közös földet bírnak.69 

Roba falu 3 lakója azzal vádolja falubelijeit, hogy az ő hamis vádaskodásuk
következtében károsította meg őket egy Voiavoda nevű úr (potens). Emezek azt 
válaszolják, hogy az az úr a panaszosok centuriója, ők pedig castrensisek, kik 
szolgáltatásokkal tartoznak. A panaszosok ezzel szemben azt állítják, hogy ők 
nem castrensisek, hanem várjobbágyok.70 

Igen fontos adatot ismerünk meg Péter borsodi várjobbágy peréből. Péter 
azt állítja öt falu castrensiseiről, hogy feladatuk a börtönök őrzése. Ezek vi
szont azt mondják, hogy ők a vár katonái, s hadakozás, nem pedig a börtön
őrzés a feladatuk. Végül Péter várjobbágy meghátrál, bevallván, hogy hamisan; 

59 1215. Vár. Reg. 196. o. No. 122. 
00 1215. Vár. lieg. 199. o. No. 127. 
61 1215. Vár. Reg. 203. o. No. 141. 
62 1216. Vár. Reg. 210. o. No. 161. 
63 1217. Vár. Reg. 213. o. No. 165. 
64 1217. Vár. Reg. 214. o. No. 168. 
65 1217. Vár. Reg. 215. o. No. 170. 
66 1219. Vár. Reg. 224. o. No. 194. 
67 1219. Vár. Reg. 226. o. No. 202. 
68 1219. Vár. Reg. 230. o. No. 210. 
69 1219. Vár. Reg. 235. o. No. 220. 
70 1219. Vár. Reg. 230. o. No. 212. 
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állította a castrensisekrôl, hogy börtönőrök.71 Eszerint Borsod megyében öt falu 
castrensisei katonai szolgálatot teljesítettek és más szolgálatra — így börtön
őrzésre — nem voltak kötelezhetők. Ügy látszik, hogy a hadakozó castren
sisek külön falvakban éltek és szolgáltatásuk: a katonáskodás a többi castren-
sisekénél előnyösebbnek, előkelőbbnek számított. 

Doboka megyei castrensisek, várjobbágyok segítségével, egy személyt jött
mentnek mondanak.72 

Egy comes fiával pereskednek Kraszna várának jobbágyai és várnépe bizo
nyos földek elfoglalása miatt.73 

Több Bihar megyei castrensist „latorsággal" vádolnak.74 

Sasvári jobbágyokat és castrensiseket egy birtok elpusztításával vádolnak.75 

Borsodi castrensisek 4 személyről azt állítják, hogy castrensis-társaik. Ezek 
tagadják az őket ért „vádat", s királyi tárnokoknak mondják magukat.76 Eb
ből az adatból arra kell következtetnünk, hogy a tárnokok helyzete kedvezőbb 
volt, mint a castrensiseké. 

Zemplén várának jobbágyai egy várföldnek mondott földdarabért peresked
nek, s a pert elvesztik.77 

Szatmári castrensisek, várjobbágyaik támogatásával, perbe fogják András 
ispán feleségét és fiait, mondván, hogy az ispán hét aratrumot a castrensisek 
földjéből elvett és saját birtokához csatolt.78 

Szabolcs megye királyi „minister"-ei 18-an (név szerint felsorolva) rokonaik
kal, azonkívül Szabolcs várának curialis comese, összes jobbágyai és civisei 
lopással vádolnak több személyt.79 

A Váradi Regestrum e pontja nehezen értelmezhető. Kik ezek a királyi „mi-
nister"-ek? Nem azonosak a várjobbágyokkal, mert azokat utóbb külön em
lítik. Szerepel közöttük egy Egidius nevű „archidiaconus". Ezt a Regestrumot 
kiadó Karácsonyi J. téves írásnak tartja — ő inkább „archipraeco"-ra gondol. 
De ha archipraeco lenne, valószínűleg a várjobbágyok között sorolnák fel. A 
felsorolt személyek a várj obbágy oknál magasabb állásúaknak tűnnek, s lehet
nek köztük egyháziak is, annál is inkább, mert a szövegben az „Agriensis 
ecclesiae" kifejezés is szerepel. 

Békés megyei várszolgák, a vár jobbágyainak segítségével, Solt fia Soltot 
azzal vádolják, hogy a vár egy földjét erőszakosan elfoglalta.80 

Sempte várának jobbágyai és comese a királyné bizonyos tárnok jobbágyai
ról azt állítják, hogy Sempte várának civisei. A pert elvesztik.81 A civis itt is 
várszolgának értendő. Egy királyi „minister"-ek ellen folyó perben szerepel két 
vasvári várszolga.82 

II. András királyi várbirtok-visszaszerző kísérleteivel kapcsolatosan bihari 

71 1219. Vár. Reg. 23C. o. No. 223. „dixerunt, quod milites quidem castri essent ad belligerendum, non ad mrcerem 
custodiendum..." 

72 1219. Vár. Reg. 237. o. No. 224. 
73 1219. Vár. Reg. 239. o. No. 229. „...ioubagiones castri Karaznay, scilicet: Ruben maior exercitus, Bchilleus 

varnog, Euzud et Pinna centuriones, et Paradan et cives eiusdem castri scilicet Byuncy, Vcyk, Mykus et caeteri. 
Traxere in causam Lulan, fllium Vace comitis..." A maior, a várnagy, s a két centurio után megnevezett várjobbágy 
úgy látszik tisztség nélküli. A cívisek i t t is castrensiseknek értendők. Ugyanezek a várjobbágyok és várszolgák szere
pelnek a Vár. Reg. No. 230. sz. perben — Csak Echilleus várnagy neve itt „Echileus"-nak, Byuncy civis neve „Bun-
cy"-nak, Mykus civis neve pedig ,,Micus"-nak van írva. 

74 1220. Vár. Reg. 243. o. No. 240. 
75 1220. Vár. Reg. 244. o. No. 243. 
76 1220. Vár. Reg. 254. o. No. 272. 
77 1220. Vár. Reg. 256. o. No. 275. 
78 1221. Vár. Reg. 263. o. No. 287. 
79 1221. Vár. Reg. 264. o. No. 294. 
80 1221. Vár. Reg. 269. o. No. 310. 
81 1221. Vár. Reg. 270. o. No. 312. 
«2 1221. Vár. Reg. 271. o. No. 313. és 314. 
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castrensisek és várjobbágyok a tordai monostor jobbágyait azzal vádolják, 
hogy ők a bihari vár civisei. Az apát tagadja ezt, s a monostor jobbágyainak 
mondja őket.83 

Borsodi civisek több falu lakóit azzal vádolják, hogy civis-társaik. Ezek 
viszont azt állítják, hogy ők szabadok és cseh hospesek leszármazottai.84 

Több falu lakói várjobbágyok segítségével több személyt azzal vádolnak, hogy 
várföldeket foglaltak el.85 A „villanus" kifejezés itt — úgy látszik — a „castren-
sis" kifejezéssel egyértelmű. 

Nógrád megye két falujának lakói (feltehetőleg castrensisek) 60 márka kár 
okozásával vádolják Nógrád 13 várjobbágyát.86 

Számos Borsod megyei castrensis és két várjobbágy igazságtalan ítéletek ho
zatalával és jogtalan jövedelmek behajtásával vádolja Demeter ispánt. Ö ta
gadja a vádat sőt a vádlókat vádolja károkozással. Mellé állnak az összes töb
bi várjobbágyok, az exemptusok is, a szent király szabadjai is, s a castrensisek 
közül negyvenen. Demeter ispán kész igazára megesküdni, ellenfelei azonban 
meghátrálnak és bűnösnek mondják magukat. Az ispán csak két és fél márkát 
kér kára megtérítéséül, a két várjobbágy azonban börtönbe kerül, s addig 
marad ott, míg az ispánnak tetszik.87 A várjobbágyoknak itt kifejezetten két 
rétege különböztethető meg: exemptusok és a szent király szabadjai. 

Különböző falvak lakói azt állítják Echek falu hat lakójáról, hogy ugyanabba 
a századkerületbe (centurionatus) tartoznak, mint ők. Ezek azonban azt mond
ják, hogy ők nem tartoznak centurionatusba, hanem ők szabad dénárok fizetői. 
Ezt megerősítették a várjobbágyok is.88 

Két aradi castrensis egy csanádi kanonokot azzal vádol, hogy földjüket erő
szakkal elfoglalta.89 

Bihar várának egyik jobbágya eladja egy szolgáját, annak feleségét és fiát 
hat márkáért és egy tehénért.90 

Egy per alkalmából egyszerre említik Békés vár hadnagyát és hét centurió-
ját.91 

Egy másik perben Kolozs megye várjobbágyai szerepelnek, köztük a hadnagy 
és főpraeco.92 

Bolondóc vár civisei azzal vádolnak öt „szent király jobbágy fiút", hogy az ő 
castrensis-társaik. Ezek viszont azt állítják, hogy ők a szent király jobbágyai
nak fiai. A vár hadnagyának és tizenegy centuriónak a neve van felsorolva.93 

Egy perben szerepel Lukács hadnagy fia Bagha, kinek szolgája és jobbágya 
is van.94 A jobbágy itt valószínűleg nem tisztet jelent, hanem függő helyzetben 
levő parasztot. 

83 1221. Vár. Reg. 272. o. No. 315. 
84 1221. Vár. Reg. 272. o. No. 310. 
•85 1221. Vár. Reg. 273. o. No. 317. 
86-1222. Vár. Reg. 28]. o. No. 337. 
87 1222. Vár. Reg. 283. o. No. 341. 
88 1222. Vár. Reg. 280. o. No. 336. 
89 1222. Vár. Reg. 283. o. No. 342. 
•00 1222. Vár. Reg. 288. o. No. 353. 
91 1229. Vár. Reg. 291. o. No. 358. 
92 1229, Vár. Reg. 296. o. No. 369. 
93 1229. Vár. Reg. 297. o. No. 371. „Cives castri Bolondus de villa Legimer: Motcu, Unuca, Hertiigug. Luchy, Ugud, 

Baldu, Bila et alii impetierunt quosdam de eadem villa lilios ioubagionum Sancti Regis scilicet: Serkenten, Marcel, 
Acel, Mogya et Us dicentes, quod eorum essent concives simili officio, idest debito castrensium subjacentes. Uli autem 
dixerunt se esse Alios ioubagionum Sancti Regis, et hoc idem dixerunt, ut pristaldus eorum perhibuit, ioubagiones 
eiusdem castri, videlicet Matha princeps exercitus, Chicur, Sceret, Mogy, Perennis, Thomas, Ind, Albeus, Gyurca, 
Poula, Budius, Henchu centuriones et alii." — Ebből az adatból vonta le Erdélyi László azt a következtetést, hogy 
ha a kis Bolondóc megyének tizenegy centuriója, tehát tizenegyszer száz harcosa volt, akkor nagyobb megyéknek 
3—4000 is lehetett. Ez természetesen nem fogadható el: a centurio semmiképpen nem száz harcos vezetője, hanem 
legfeljebb száz castrensis elöljárója, akik között lehetnek hadakozó castrensisek is, de semmi esetre sem azok vala
mennyien. 

94 1234. Vár. Reg. 300. o. No. 375. 
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Egy állítólag Nógrád megyéhez tartozó földdarabért pereskednek Nógrád 
megyei civisek, ugyanazon vár jobbágyainak segítségével.95 

A királyi vármegye népeinek társadalmi viszonyairól a Váradi Regestrum 
igen sokat árul el. A vár jobbágy kedvező gazdasági helyzetben levő, jelentős 
birtokkal rendelkező személy, ki a castrensis munkáját bizonyos mértékig ki
zsákmányolja. Űr—szolga viszony azért nincs a várjobbágy és a castrensis kö
zött. Előfordul, hogy a castrensis perel be várjobbágyot, bár ilyen esetekben a 
castrensis rendszerint várjobbágy segítségével pereskedik. A várjobbágy és a 
castrensis között — ha várföldekről van szó — érdekközösség is fennáll. A 
várjobbágyokról megállapítható, hogy nem egységes társadalmi csoport, hanem 
rétegzett. Rétegeiket különböző módon nevezik. A felső réteg: „természetes 
jobbágy", „szent király jobbágya", „szent király jobbágyainak fia" — néha 
csak egyszerűen „várjobbágy". Az alsó réteg neve: szállásadók, exemptus job
bágyok. Nem tudjuk megállapítani, hány rétegből áll a várjobbágyság, mert a 
rétegek neve változik. Egyszerre egy helyen mindig csak kétféle várj obbágy 
szerepel. A várjobbágyok rétegei a katonai szemléken és valószínűleg harc 
közben is külön csoportosultak. 

A várispán a várjobbágyoknál lényegesen kedvezőbb társadalmi helyzetű
nek, kifejezetten főúrnak tűnik. A várj obbágy ok pereskedésében, mint szövet
ségesük, nem igen szerepel. Egy esetet ismerünk, mikor várj obbágy ok és cast-
rensisek pert merészelnek indítani ispánjuk ellen, de alulmaradnak a perben, 
s különösen a várjobbágyok büntetése súlyos. 

A várispánon kívül más megyei tisztségviselőkkel is találkozunk. Ilyenek: az 
udvarispán (comes curialis), a hadnagy (hodnogio, princeps exercitus, maior 
exercitus), a várnagy (maior castri, procurator castri), az archipraeco és a cen-
turiók. Mindezen tisztségviselők várj obbágy ok. De találkozunk olyan várjob-
bágyokkal is, kik nem viselnek különös tisztséget, nincs más rangjuk, csak 
egyszerűen: várj obbágy ok. 

A castrensisek : a vármegyék szolgáló népe. Helyzetük kedvezőtlenebb nem
csak a várjobbágyokénál, hanem a „szabad dénárt" fizető közszabadénál (li
ber), s a nagyrészt idegen eredetű hospesénél is. A castrensisek úgy igyekez
nek terheiken könnyíteni, hogy más kedvezőbb társadalmi helyzetű személye
ket próbálnak maguk közé vonni, hogy így az egy főre eső teher kisebb le
gyen. Ezek természetesen ellene szegülnek a castrensisek törekvésének, s a pe
rek igen nagy része éppen ebből keletkezik. A castrensisből válhatik várjobbágy 
is. A várj obbágy ok alsóbb rétege általában castrensis eredetű „exemptus" job
bágy, „kelt j obbágy". Természetesen minden castrensisből nem lehet várjobbágy,, 
mert akkor nem maradna termelő társadalmi réteg. 

A vár népei közül feltétlenül hadakozók a várj obbágy ok, mégpedig a felső 
és alsó rétegük egyaránt, mert az ispán által tartott katonai szemlén mind a 
két réteg ott van. Találkozunk azonban hadakozó castrensisek k el is, akik kü
lön településekben laknak. A századkerületek (centurionatusok) a castrensisek 
szervezeti egységei, vezetőik a centuriók: tisztségviselő várjobbágyok. A vár
jobbágyok a kutatók többsége szerint nem tartoznak a századkerületekhez. En
nek ellentmondani látszik a „székelyszáz" elnevezés. Eszerint volt székelyek
ből álló század (centurionatus) is. Most már az e századba szervezett széke
lyek vagy nem hadakozó castrensisek, ami — a székelység XIII. századi vi
szonyait figyelembe véve — nem valószínű, vagy várjobbágyok, s ez esetben 
a várjobbágyok is a centurionatusokba tartoznak, s a nem tisztségviselő vár
jobbágyoknak tisztségviselő társuk, a centurio parancsol, vagy — s talán ez a 

95 1234. Vár. Reg. 303. o. No. 380. 
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legvalószínűbb — hadakozó castrensisek, s mint ilyenek természetesen centu-
rionatusokban élnek. 

Györffy György nézete szerint a ,,kelt jobbágy ok", vagy exemptusok" vár
jobbágyrétege a Freisingi Ottó által említett colonusokból alakult ki, vagyis a 
castrensiseknek abból a részéből, melyet időnként fegyverbe hívtak, s így fo
kozatosan hadakozó népelemmé vált.96 Ez igen valószínű és elfogadható nézet. 
A XIII. század elején még castrensis helyzetű (harcos népelem azonban nem azo
nos a „kelt jobbágy fiúkkal" hiszen Freisingi Ottó adata a XII. század 30-as évei
ből származik. A XII. század első felében katonáskodó várszolgák már régen 
a várjobbágyok alsó rétegébe (vagy talán feljebb is) emelkedtek, mikor — a 
Váradi Regestrum tanúsága szerint — Borsod megyében hadakozó castrensi
sek éltek. Lehetséges, hogy később ezek is várjobbágyokká lettek, vagy még 
feljebb is emelkedtek, de — s számunkra ee igen lényeges — már mint cast
rensisek is hadakozó népelem voltak. 

A források adatait, s az eddigi kutatók nézeteit figyelembe véve milyen vá
laszt adhatunk az általunk feltett harmadik, negyedik és ötödik kérdésre? 

3. A királyi várak népeinek két alapvető csoportja egy korlátozott szabad-
ságú, de kiemelt helyzetű, kifejezetten harcos és egy kötöttebb, alárendeltebb 
helyzetű szolgáltató népelem. Az előbbi neve korábban „miles", „miles castri" 
— később várjobbágy. Az elsősorban Tagányi Károly, Holub József és Hóman 
Bálint által kifejtett nézet, mely szerint a vár milesét a XI. században „civis"-
nek nevezték, véleményünk szerint nem bizonyítható minden kétséget kizáró 
módon. István törvényeiben a vár katonája csakis „miles" néven szerepel. Kál
mán törvényeiben a „civis" külön szerepel, de itt meg nem állapítható biztosan, 
hogy a várszerkezet melyik népelemét jelenti. 

A miles-várjobbágy feltétlenül katonáskodó, a vár többi népeleménél ked-
"v vezőbb helyzetű, s legalábbis a XI. sz. végétől szabad állapotú, bár szabadsá

ga nem „plena", nem közszabad, hanem a. „király szabadja". Társadalmi funk
ciója a hadakozás, valamint a vár szolgáltató népei munkájának vezetése, el
lenőrzése, s a termények beszedése. 

A várjobbágyok a vár földjéből kaptak birtokot, melyet nem adhattak el. 
E birtok csak fiúágon öröklődött és szolgálati jellege volt, azaz e birtok tu
lajdonosának várjobbágyi szolgálatot kellett teljesítenie. A várjobbágynak le
hetett a várföldtől független örökölt, vagy más úton szerzett (vásárolt, cse
rélt) birtoka is, mellyel szabadon rendelkezhetett. A castrensisből felemelt vár
jobbágy rendszerint nem kapott újabb birtokot. Csak annyi birtoka volt, mint 
előbb, castrensis korában. Mivel rokoni kapcsolatai is a castrensisekhez fűzték, 
sok tekintetben igen közel állott hozzájuk. A várjobbágyok nagyobb része való
színűleg magyar (és segédnépi) etnikumú. A szláv várszerkezetnek a honfog
laló háborúk után megmaradt katonai elemei ugyan a magyar királyok vár-
ispánságaiba is átkerültek, de aligha tehették ki a várjobbágyok többségét. 
Valószínű ugyanis, hogy a honfoglaló harcok során egy részük életét vesztette, 
s királyaink olyan helyeken is szerveztek vármegyéket, ahol korábban nem 
voltak szláv várak, s itt már egyáltalában nem támaszkodhattak szláv várka
tonákra. A várjobbágyi állapot az elszegényedő szabad magyar harcosokra nagy 
vonzerőt gyakorolhatott, s így a magyar etnikumú harcosok többsége hamaro
san a várjobbágyok soraiba kerülhetett. 

A milesek-vár jobbágy ok mellett a várak másik alapvető rétege a szolgáló 
népek, a várnép (civilisek, castrensisek). Ezek feladata a vár minden szükséges 

96 L. 27. sz. jegyzetet. A keltjobbágyüú első előfordulása: 1203. Szamota István-—Zolnai Gyula: Magyar oklevél-
szótár. Budapest, 1902—1900. 470. o. 

2* — 19 — 



termékkel való ellátása. Helyzetük kedvezőtlenebb, mint a várj obbágyoké, vagy 
mint a „libereké" és hospeseké. Munkájukkal teremtik elő azokat a terméke
ket, melyekre a vár nem termelő rétegének szüksége van, sőt termeivényeik egy 
része a király raktáraiba vándorol. A castrensisek egy része már a XII. század 
első felében katonai szolgálatot teljesít, s e katonáskodó castrensisek utódai a 
várj obbágy ok soraiba emelkednek, azok alsó rétege (szállásadók, exemptus 
jobbágyok, kelt jobbágyfiúk) belőlük, illetőleg utódaikból kerül ki. A várjobbá
gyoknak két rétege lehetett: a felső réteg, mely az eredeti várj obbágy okból és 
leszármazóikból, s az alsó, mely a várnépből kiemeltekből állt.97 Arra, hogy a 
várj obbágy ok táborát a várnépből felemelkedett harcosokkal egészítsék ki, 
nyilvánvalóan azért került sor, mert több harcosra volt szükség, mint ahányan 
a várjobbágyok voltak. A megyei kontingensek létszámát a XII. században 
3—400 főre teszik, s ennyi várj obbágy aligha élhetett egy vármegyében. Nem 
tekinthetjük ugyan a castrensist azonosnak a várkatonával, de a Tagányi— 
Holub—Hóman-féle állásponttal szemben Molnár József véleményét kell el
fogadnunk, mely szerint a castrensisek egy része is hadakozott, e castrensisek 
külön falvakban laktak, s a hadakozás mestersége apáról fiúra szállott közöt
tük.98 Nem fogadhatjuk el azonban Kristó Gyula nézetét, hogy „a várnépek a 
királyi haderő gerincét képezték". A castrensisek fő feladata a termelő munka 
volt, nem mindegyikük volt hadakozó.99 A hadakozó castrensisek a többinél 
kedvezőbb helyzetűek voltak, s módjuk volt felemelkedni a várjobbágyok kö
zé, később pedig még feljebb a feudális társadalom ranglétráján. 

A várjobbágyok és castrensisek között tehát nem volt áthághatatlan fal: vol
tak kedvezőbb helyzetben levő castrensisek, s voltak kevésbé kedvező helyzetű 
várj obbágy ok is. Általában a várj obbágy helyzete fölötte állt a castrensisének, 
de nem annyira, hogy az egyik csoporttól a másikba át ne lehetett volna jutni. 

4. A királyi vármegye központja a vár (civitas, castrum) volt. A vármegyei 
központ szemléletes leírását adta Györffy György.100 A vármegye castrensisei 
századokba és tizedekbe (centurionatus, decurionatus) szervezve végezték mun
kájukat, melynek csak bizonyos részét kellett a várban teljesíteniük. A cast
rensisek falvakban éltek, s falvakban éltek — vagy birtokaikon — a várjobbá
gyok is. A vármegye vezetője az ispán (comes). Nem a várjobbágyok egyike, 
hanem a megye népességéből hatalom tekintetében magasan kiemelkedő nagyúr, 
a megyei katonaság, közigazgatás és bíráskodás feje. Hogy szolga eredetű ispán 
volt-e — nem tudjuk. De ha volt is, azzal, hogy ispánná lett — nagyúr lett 
belőle. Az ispán helyettese — valószínűleg csak a bíráskodásban — az udvar
ispán (comes curialis). Katonai téren az ispán helyettese, a vármegye katonai 
kontingensének parancsnoka a hadnagy (hodnogio, princeps exercitus, maior 
exercitus), a vár parancsnoka és gondozója a várnagy (maior castri, procurator 
castri), a hirdetéssel, hírvivéssel foglalkozó népek, a praeco-k főnöke az archi-
preaco. A századkerületek vezetői a századosok (centuriones), a tizedkerületekéi 
a tizedesek (decuriones). Mindezek a várjobbágyok közül kerültek ki, mégpedig 

97 A szerzők egy része a várjobbágyok három rétegét különbözteti meg (Szent király jobbágyai, várjobbágyok, 
exemptusok). Nézetünk szerint ez nem igazolható. Ha a várjobbágyok rétegeiről értesülünk mindig csak két rétegről 
esik szó, bár kétségtelen, hogy e rétegek elnevezése változó. Még kevésbé fogadható el természetesen Kandra Kabos 
•és Thuránszky László nézete, akik ötféle várjobbágyot különböztetnek meg. Thuránszky L.: A Thurapataki és Kom-
játhnai Thuránszky család. I. rész. AZL XIX. (1914). 354—357. o. 

98 Talán e hadakozó castrensisek neve is „armiger", azaz „fegyvernök" lehetett. A szót helyesebb mai nyelvre 
,,fegyverhordozónak" és nem „páncélos lovas"-nak fordítanunk. (Heckenast Gusztáv: Fejedelmi [királyi] szolgáló
népek a korai Árpád-korban. Budapest, 1970. 10. o., 11. jegyzet) — de az armiger-en nem okvetlenül kell olyan fegy
veres személyt értenünk, aki más, nála kedvezőbb társadalmi helyzetben lévő harcos fegyvereit hordozza csupán. 
.jArmiger" jelenthet egyszerűen fegyverest, aki fegyvereit, mint harcos, saját maga használja. Nem valószínű, hogy 
Árpád-kori előkelő, lovagi módon élő harcosaink fegyverhordozói külön falvakban éltek volna. Az armiger tehát néze
tünk szerint valószínűleg kötöttebb társadalmi helyzetű harcos, esetleg hadakozó castrensis lehetett. 

99 Kristó Gy.: Az aranybullák évszázada. Budapest, 1970. 24. o. 
100 Györffy Gy.: Budapest története az Árpád-korban. Budapest története, I. k. Budapest, 1975. 243. o. 
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minden valószínűség szerint felső rétegükből — kivéve talán a decuriókat, 
kiknek állása szerényebb lehetett. A centuriók és decuriók irányították, ellen
őrizték a várnép munkáját, s a centurióknak a termények begyűjtésében is 
fontos szerep jutott — sőt annak bizonyos hányada nekik járt. 

5. Ami a megye hadakozó népeinek haditechnikáját illeti, a várkatonaság 
általában nem lehetett nomád lovasíjász, mert sem a várjobbágyság, sem a vár
nép nem volt már nomád pásztor. Nem lehetett — legalábbis IV. Béla hadsereg
reformja előtt — lovagi fegyverzetű sem, mert ehhez nem volt elegendő vagyo
na. Valószínű, hogy volt némi védőfegyverzete, közelharcra való támadófegy
verei és íja-nyila is, vagyis a nehéz fegyverzetű lovagnál könnyebb, a nomád 
lovasíjásznál nehezebb fegyverzete lehetett.101 A várjobbágyok legtehetősebb
jei valószínűleg igyekeztek utánozni a király kíséretében az idegen s a magyar 
eredetű előkelők között is egyre jobban elterjedő és divatos lovagi haditechni
kát és harceljárást. 

A magyar királyok haderejének zömét II. István uralkodásáig kétségtelenül 
a megyei csapatok alkották. Az elit : a király belső kísérete és testőrsége volt, 
esetleg más, várispánságokhoz nem kötött milesek — később serviensek. A nagy 
többség azonban a megyei „agmen"-eklben harcolt. II. Istvántól kezdve egyre 
többet hallunk zsoldosokról, a XII. század végétől pedig nagyurak magánhad
seregeiről. A XII. századi elbeszélő források tanúsága szerint azonban a királyi 
hadseregben ekkor is a megyéké a döntő szerep. Nemcsak védekező háborúk
ban (1167 Ziimony), de külföldi hadjáratokban is: így az orosz évkönyvek sze
rint 115:2nben II. Géza seregében 73 csapat y olt, ebiből csak egy királyig-a töb
bi megyei „agmem". Ez ellene szói azok véleményének, kik szerint a ímegyei 
kontingensek támadó hadjáratokra nem voltak alkalmasak. 

A királyi várispán hatásköre, mint katonai parancsnoké, kiterjedt a várispán
ság területén élő közös vagy egyéni birtokkal rendelkező szabadokra is, s ezért 
említenek a források a király hadinépén kívül csak megyei zászlóaljakat. Ezt 
látszik igazolni IV. László valószínűleg 1290-ben kelt oklevele, melyben megpa
rancsolja Ugocsa megye minden nemesének, várjobbágyának, várnépének, a 
szabad falvak hospeseinek s bármilyen állapotú lakosának, hogy Mihály comes 
fiait: István és Pált mint comes parochialist fogadják. Eszerint a megyésispán 
valamilyen módon még a XIII. század végén is gyakorol bizonyos jogokat a 
vármegye területén élő nemesek és szabad hospesek felett is. Ha ez így volt a 
XIII. század végén, még inkább így lehetett korábban.102 A forrásokban sze
replő megyei agmen-ekben tehát nemcsak várj obbágy ok és hadakozó castren-
sisek hadakozhattak, hanem a királyi ispánság területén élő más népelemek is : 
nemesek, hospesek, különböző libertású hadakozó elemek, s így érthető, hogy 
a források a királyi haderőben csak a király belső kíséretét említik s a megyei 
kontingenseket — mást nem. / 

Hogy a megyei kontingens belső szerkezete milyen volt, nem tudjuk. A kü
lönböző társadalmi és vagyoni helyzetű harcosok fegyverzete és felszerelése 
semmiképpen sem lehetett egyforma, más minőségű lehetett egy jómódú megyei 
birtokos, egy várj obbágy, egy hospes, vagy egy hadakozó várszolga fegyver
zete. A megyei hadi szemlén a várj obbágy ok egyes rétegei is külön sorakoztak. 
Ez azonban aligha jelenthetett lényeges fegyverzetbeli különbségeket, hiszen — 
mint láthattuk — a várjobbágyok egyik rétege az erdélyi vajda hadi szemléjén 

101 Borosy A.: i. m. (1902.) 147. o. 110. jegyzet. 
102 Malckai L.: „könnyű félparaszti" hadseregnek nevezi a megyei katonaságot. A „könnyű" jelző — a lovagi 

nehézfegyveresekhez viszonyítva— feltétlenül helytálló. „Félparaszti"-nak is nevezhető hadsereg ëz, mert a harcosok 
nem kifejezetten, vagy egyáltalán nem feudális urak (sem a várjobbágyok nem azok, még kevésbé a hadakozó castren-
sisek). (Les caractères originaux de l'histoire économique et sociale de l'Europe orientale pendant le Moyen Age. Acta 
Historica Tom. XVI. [1970.].) — IV. László oklevelét 1. ÁUO IX. 564. Reg. Arp. 3501. 
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azt állította egy várjobbágy társukról , hogy az a várjobbágyok másik rétegéhez 
tartozik. 

Ha voltak is különbségek a megyei kontingens különböző harcosainak fegy
verzete és felszerelése között — forrásaink szerint a megyei kontingens mint 
taktikai egység tudot t működni . 
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Андраш Бороши 
ВОИНСКИЕ КОНТИНГЕНТЫ КОРОЛЕВСКИХ ДОМЕНОВ 

В ВЕНГРИИ ДО НАШЕСТВИЯ ТАТАР 
Резюме 

Одним из важных элементов организации европейских государств раннего средневековья 
^Зыла система крепостей. Не является исключением в этом и венгерское королевство в период 
XI—XIII веков, которое делилось на владения ишпанов (комитаты) и части королевского 
домена. Важнейшей задачей магнатов-землевладельцев была защита королевства от внешнего 
врага, и весьма важную роль в этом играли воины, выходцы из простолюдинов, населявших 
владения ишпанов. При рассмотрении литературы по этому вопросу особого внимания за
служивают результаты исследований, проведенных Петером Вацй, Дьёрдем Дьёрффи и Ило-
ной Г. Болла. Владения ишпанов сформировались автохтонным порядком в ходе развития 
венгерского общества и государства. Они не были организационными единицами королевского 
домена, а представляли собой административные, военные, судебные округа государства. 

Королевский домен (с центром в королевском замке) был населен людьми, делившимися 
на две основные группы: члены первой группы — исключительно воины, пользовавшиеся 
ограниченной свободной и одновременно особым общественным положением, и члены другой 
группы, состоявшей из людей несвободного сословия, занятых в производстве и обслужива
нии. Представители первой группы ранее назывались «милесами» (воины), «лагерными 
милесами», — а позднее стали называться замковыми слугами. «Милее» —замковый слуга — 
это прежде всего воин, находившийся в более благоприятном положении, чем остальные про
столюдины замка, и по крайней мере с конца XI века милесы становятся членами свободного 
сословия. Их общественная функция заключалась в ведении военных действий, надзоре за 
работой занятых в производстве и обслуживании слуг, а также в сборе сельскохозяйственных 
продуктов. Замковый слуга имел право владеть несколькими видами земельных наделов: 
землей, пожалованной за службу из королевского домена, или вотчиной, унаследованной 
независимо от королевского домена, или же другим каким наделом, приобретенным в резуль
тате купли, смены и т.п. Большинство замковых слуг были венгерами по происхождению. 
Другим слоем служебного сословия были милесы, приписанные к королевскому замковому 
округу, а также не принадлежавшие к этой категории милесы-удворники. Их задачей было 
снабжение замка всеми необходимыми продуктами, содержание воинов. Определенная доля 
производимых ими продуктов переходила в королевские склады. Часть мйлесов несла воин
скую повинность уже в первой половине XII века. Потомки милесов-воинов выделились среди 
замковых слуг, их нижний слой (квартирные хозяева, дети сервиентов) сложился из выдвинув
шихся замковых слуг и их потомства. Ряды замковых слуг необходимо было пополнять из 
сервиентов потому, что потребность в воинах была гораздо больше, чем численность замко
вых слуг. 

Центром королевского домена был замок (сг^гЬаз, савЪгит). Сервиенты организовывались 
в сотни и десятки (сеп1д1гшпа*и8, с1есигюпатд1з) для выполнения своей работы, лишь часть ко
торой они должны были выполнять в замке. Они, как и замковые слуги, жили в деревнях. 
Поместье магната возглавлялось шипаном (сошез), это был землевладелец, высоко выделив
шийся среди остальных жителей комитата, стоявший во главе воинства, административного 
управления и судопроизводства комитата. Его заместителем — вероятно, только по судопро
изводству — был дворовый щипан (сотез сшгапз). В военной сфере заместитель ишпана был 
начальником военного контингента комитата: лейтенант (рппсерз ехегагиз, таюг ехегейиз). 
Начальником и комендантом крепости был кастелян (таюг саз1п, ргосига!ог саз*п) началь
ником гонцов и курьеров (ргаесо) был архипраеко. Предводителями сотенных округов были 
сотники (сеп1ипопез) а десятских округов — десятники (йесипопез). Воинство замка-крепости, 
как правило, состояло из конников, вооружение которых было легче тяжелого вооружения 
кавалерии, но тяжелее, чем у конных стрелков-номадов. 

Основное ядро вооруженных сил венгерских королей составляли военные контингенты 
комитатов, так как компетенция ишпана, как военачальника, распространялась и на другие 
сословия, проживавшие на территории комитата: на либертинов, мелких хозяев и более того, 
даже и на мелких землевладельцев-аристократов, которые должны были нести воинскую 
повинность в рамках дружины комитата. 

\ 
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András Borosy 

DIE KRIEGERISCHE VOLKSELEMENTE DER KÖNIGLICHEN 
GESPANSCHAFTEN IN UNGARN VOR DEM TATARENSTURM 

Resümee 

Eines der wichtigsten Elemente der Organisation der frühmittelalterlichen euro
päischen Staaten war das der Burgensysten. Das ungarische Königreich war keine 
Ausnahme in den XI—XIII Jährhunderitem, sie gliederte sich auf Gespansdhaften, 
königliche Komitate. Die wichtigste Aufgabe dieser Gespanschaften war die Lan
desverteidigung, deswegen ist die Rolle der kriegerischen Volkselemente, die sie 
bewohnten, sehr wichtig. Während der Übersicht der Bibliographie dieser Frage 
besonders beachtenswert sind die Ergebnisse von Péter Váczy, György Gyönfify und 
Ilona G. Bolla. Wärend der Entfaltung der ungarischen Gesellschaft und des Staates 
sind die Gespanschaften auf autochtoner Weise zustande gekommen. Sie waren 
nicht die Organi&ationseinheiten des königlichen Gutes, sondern die militärischen 
und gerichtlichen Verwaltungskreise des Landes. 

Die zwei grundsätzlichen Gruppen der Völker der königlichen Bürge: Eine aus
gesprochen kriegerische Gruppe, die eine beschränkte Freiheit aber eine ausge
hobene gesellschaftliche Position hatte, und eine Produktions- und Dienstleistungs
volksgruppe, deren Lage gebundener und untergeordneter war. Der Name der 
erstgenannten war früher „miles" oder „miles castri", später Jobagio. Der Miles— 
Jobagio war unbedingt ein Krieger, hatte eine vorteilhaftere Lage als die ande
ren Volkselemente der Burg und war mindestens seit dem Ende des XI-ten Jahr
hunderts frei. Seine gesellschaftliche Funktionen waren die Kriegführung, die 
Kontrolle der Arbeit der Produktions- und Dienstleistungsvölker der Burg und 
die Einsammlung der Feldfrüchte. Der Jobagio konnte verschiedene Landgüter 
haben: Das Dienstgut, das ihm aus dem Land der Burg gegeben wurde, und das 
vom Land der Burg unabhängige Gut, das er geerbt hat oder auf eine andere 
Weise angeschafft (gekauft oder getauscht) hat. Die Jobagiones gehörten zum 
größten Teil zum ungarischen Ethnikum. Die andere Volksschicht, die Dienstleis
tungsvölker, war das Burggesinde (civilis, castrensis). Ihre Aufgabe war, die Burg 
mit allerleien Produkten zu versorgen und die Soldaten zu erhalten. Ein bestimm
ter Teil ihrer Produkte wanderte in die Speichern des Königs. Einige von ihnen 
dienten bereits lim ersten Teil des Xll-ten Jahrhunderts als Krieger, und die Nach
folger der Kriegerdienst tuenden Burgdiener stiegen in die Reihen der Jobagio
nes, derer untere Schicht aus den heraufgehobenen Burgdienern und aus ihren 
Nachfolgern bestand. Die Schicht der Jobagiones mußte mit Burgdienern ergänzt 
werden, weil mehr Krieger als die Zahl der Jobagiones benötigt waren. 

Das Zentrum der königlichen Gespanschaft war die Burg (civitas, castrum). Die 
Burgdiener arbeiteten in Hundertschaften und in kleineren Truppeneinheiten 
(centurionatus, decurionatus). Sie sollten ihre Arbeit nur teilweise in der Burg 
tun. Sowohl sie, als auch die Jobagiones wohnten in Dörfern. Der Leiter der 
Gespanschaft war der Gespan (comes), ein Großherr, der aus den anderen Ein
wohnern der Gespanschaft hoch hervorragte, er war der Leiter der Krieger, der 
Verwaltung und der Gerichtsbarkeit im Komitat. Sein Vertreter war, warschein-
liCh nur in der GeriChstbarkeit, der Hofgespan (comes curialis). Der Vertreter des: 
Gespanes im kriegerischen Bereich war der „Hadnagy" (princeps exercitus, maior 
exercitus), der Komimandant des Kriegerkontingents der Gespanschaft. Der Kom
mandant und Verwalter der Burg war der Burgvogt (maior castri, procurator 
castri). Der Leiter der Praecos, der Völker, die sich mit Nachrichtenübermittlung 
beschäftigten, war der Archipraeco. Die Leiter des Hundertschaftenbezirks waren 
die Hundertschaftsleiter (centuriones), die der Bezirke der kleineren Truppenein
heiten waren die Decuriones. Die Kireger der Burg waren meist Reiter, ihre Be
waffnung war leichter als die schwere Ritterbewaffnung, aber schwerer als die 
der nomadischen Reiterbogenschützen. 

Der größte Teil des Heeres der ungarischen Könige wurde von den Krieger
kontingent des Komitats gebildet. Da sich der Wirkungsbereich des Gespanes 
als Militärkommandant auf die in des Gespanschaft wohnenden anderen Völker r 
auf die liberi und auf die hospites und auch auf den niederen Adel erstreckte. 
zogen diese alle in den Kontingenten der Gespanschaft in den Krieg. 
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WIMMER, JAN 

AZ 1683. SZEPTEMBER 12-1 BÉCSI CSATA 

Bécs 1683. évi török ostroma, a félhold kudarcának a kelet-közép-európai ese
mények fejlődésére kiható következményei, korán felkeltették a különböző or
szágok történészeinek érdeklődését, s a kérdésnek gazdag szakirodalma van. 
A felmentő sereg egyes kontingenseinek részvétele és vezetőik érdemei évszá
zados viták tárgyát képezték az osztrák, német és a lengyel történészek között, 
amelyekben mindkét részről a saját hadsereg jelentőségének kidomborítására 
és a partnerek érdemeinek mérsékelésére mutató tendenciák jelentkeztek. Jelen 
tanulmány szerzője az elmúlt években újabb forráskutatásokat folytatott e té
mában, s az 1683-as hadjáratról szóló nagy terjedelmű monográfiájában arra 
törekedett, hogy tárgyilagosan mutassa be azokat az eseményeket, amelyekben 
eddig az elődök számos esetben — szerinte — helytelen álláspontot képvisel
tek. E kutatásainak eredményeivel szeretné röviden megismertetni a magyar
olvasót. 

* 

A XV. század alkonyától, a Törökországgal közvetlenül szomszédos lengyel— 
litván határ kialakulásától kezdve a XVII. század 70-es éveiig a két állam kö
zötti viszony többnyire békésen alakult. Lengyelország figyelmét elterelték 
szomszédaival folyó konfliktusai, s a Porta más irányú terjeszkedése nem veszé
lyeztette biztonságát. Az összeütközések — a Moldva feletti rivalizálás miatt — 
a XVI. század végén kezdődtek a tatárok lengyelországi és a kozákok, valamint 
a török flotta fekete-tengeri birtokokra irányuló támadásaival. Az 1620—2l-es; 
évek komoly fegyveres összeütközéseihez hasonlóan azonban az 1633—34-es 
csatározások is hamarosan befejeződtek. A következő időszakban, amelyben a 
lengyel nemesi Köztársaság, szomszédaival háborúzva, nehéz időket élt át, a 
Porta törekvése az oszmán birodalom határától északra a status quo megtartá
sára irányult; ezért avatkozott be főleg közvetve, vazallusa, a krími kán had
baindításával. 

A törökök további európai terjeszkedésével, a Köprülü dinasztia nagyvezérei 
uralmának idején azonban a helyzet kezdett megváltozni. A Portán nyugta
lanságot keltett a lengyel—orosz háború befejezése és a két ország közeledésére
tett 1667-es próbálkozások; ekkor mutat tak! első íziben közvetlenül érdeklődését 
a Dnyeper jobb partján fekvő ukrán területek iránt, s az ottani kozákok veze
tőjének, P. Dorosenkónak a szultán előtti meghódolása ürügyet szolgáltatott a 
Lengyelország elleni fegyveres beavatkozásra. Az 1672-es török támadás a n e 
mesi Köztársaságot belviszályokba merülten, a támadás visszaverésére felké-
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-születlenül találta. Az 1676-os harcokban a lengyel fél számos katonai győzel
met aratott ugyan, ereje azonban hamarosan kimerült a korábbi, 1648-tól tartó 
háborúk miatt. Az 1674-től uralkodó Sobieski János Franciaországtól igen ked
vező szövetségi ajánlatot kapott, melynek éle Brandenburg ellen irányult. Ez 
lehetővé tette volna, hogy Lengyelország visszaszerezze a régebbi lengyel hű
béri porosz földet, s így kijusson a Balti-tengerhez. Ennek feltétele azonban a 
törökökkel vívott háború befejezése volt, s olyan béke megkötése, amely délről 
:garantálja Lengyelország biztonságát. A francia diplomácia isztambuli befo
lyása azonban gyengének bizonyult arra, hogy a Portát visszakozásra kénysze
rítse. A tárgyalások alatt a török vezetők gőgösen és arrogánsan viselkedtek, s 
az 1678-ban kierőszakolt békefeltételek nagyon kedvezőtlenek voltak Lengyel
országra nézve; mindez megnehezítette Sobieskinek a belső ellenzék leküzdését, 
s a Brandenburg elleni támadási szándék megvalósítását. Az osztrák, branden
burgi és pápai diplomácia által szított ellenzék arra kényszerítette, hogy le
mondjon terveiről és arról, hogy segítséget nyújtson Magyarországon a Habs
burg-ellenes Thököly-felkelésnek. 

Az Isztambulban kötött béke nem hárította el egy újabb török támadás 
veszélyét, sőt a Porta folytatta terjeszkedési politikáját. Sobieski tisztában volt 
azzal, hogy Lengyelország képtelen hosszabb hadjáratot viselni Törökország 
ellen, ezért törökellenes szövetségest keresett; természetes szövetségesnek Orosz
ország kínálkozott, amely 1677 óta hadban állt Törökországgal. A lengyel—orosz 
szövetséggel kapcsolatos tárgyalások azonban kudarcot vallottak a kölcsönös 
bizalmatlanság és vádaskodások miatt. 1679—80-ban szintén eredménytelenül 
zárult Sobieski törökellenes liga alapítására irányuló széles körű diplomáciai 
akciója Európában. Visszautasította részvételét XIV. Lajos francia király, aki
nek előnyös volt, hogy Törökország hódító törekvései sakkban tartották a Habs
burgokat, az európai hegemóniáért folyó harcban Franciaország örök riválisát. 
A nemrég befejezett nyugati hadjáratban kimerült más országok sem voltak 
hajlandók belépni a ligába, mint ahogy azok sem, akik érdekeltek voltak a 
Törökországgal folyó kereskedelemben; a Habsburgok viszont, akiknek figyel
mét lekötötték a rajnai események fejleményei, csak védelmi szövetségre voltak 
hajlandók Lengyelországgal, megígérve a segítségüket, ha a törökök birtokaik
ra törnek. 1681-ben Lengyelország veszélyes politikai elszigeteltségbe került; 
a brandenburgi választófejedelemmel való elkötelezettsége miatt elhidegültek 
kapcsolatai eddigi szövetségesével, Franciaországgal, s nem sikerült más szö
vetségeseket szereznie. Nem lehetett kiszámítani, hogy az oroszországi háború1 

befejeztével ki ellen fordul a török további terjeszkedése. 
A lengyel király figyelemmel kísérte a királyi Magyarországon zajló ese

ményeket, ahol a nemesség Thököly Imre vezetésével megpróbált elszakadni 
a Habsburgoktól, mégpedig nem Erdélyre, hanem saját erejére támaszkodva.2 

Ismert Sobieskinek a magyarok függetlenségi törekvései iránt táplált rokon
szenve, de nyugtalanította az a tény, hogy a törekvés Lengyelország potenciális 
ellensége, Törökország segítségére támaszkodott. Az 1681—82-es események, s 
ezt követően a felkelők Észak-Magyarország területén történő előnyomulása, a 
nekik nyújtott török katonai segítség és a Lengyelországnak elzálogosított négy 
szepességi város elfoglalása 'elmélyítette Sobieski János félelmét a török szom
szédság veszélyétől, amely most már nemcsak délkeletről, hanem a déli állam
határ teljes hosszában fenyegette. Ezt juttatta kifejezésre a király 1682. augusz-

1 Vö. Z. Wójcik: Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674—1079. Studium z dziejów polskiej polityki zagranicznej. 
Wroclaw, 197C. Az ezt követő időszakra továbbra is alapmunkaként említhető K. KonarsM régi munkája: Polska 
przed odsieczq wiedeöska. Warszawa, 1914. 

2 Köpeezi Béla: „Magyarország a kereszténység ellensége". A Thököly-felkelés az európai közvéleményben. Buda
pest, 1970. 
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tus 22-én3 a szenátorokhoz intézett levelében. Caprari gróf varsói osztrák követ 
jelentéseiből a bécsi udvar is értesült Sobieski aggodalmairól. Mindez az oszt
rák—lengyel szövetségi tárgyalások felújítását eredményezte. 

A szerződéskötés körülményei jobbára ismertek. Sobieski előre látta, hogy 
Törökországgal előbb-utóbb elkerülhetetlen a háború, s a lengyel állam érdekét 
szem előtt tartva leküzdötte a francia szövetséget követelő párt ellenállását és az 
1683-as Szejm-ülésen kierőszakolta a Habsburgokkal kötendő véd- és dacszö
vetség elfogadását, amelyet XI. Ince pápa garantált. Az 1683. április 1-i szerző
désben (a március 31-i kedvezőtlen jóslat elkerülése végett előre dátumozták) a 
császár 60 000, Lengyelország pedig 40 000 főnyi hadsereg felállítását helyezte ki
látásba, valamint, ha a szövetségesek külön háborúba keverednek, kötelező ígé
retet, hogy amennyiben Bécs vagy Krakkó közvetlenül veszélybe kerülne, köl
csönösen, minden rendelkezésre álló erővel beavatkoznak. A szövetségi szerző
dés olyan megállapodást is tartalmazott, hogy a császár 200 000 tallér (1 200 000 
akkori lengyel zloty) anyagi segítséget nyújt a lengyel félnek, amely összegből az 
a békeszintről háborús szintre emeli hadseregét; a szerződés kilátásba helyezte 
továbbá más szövetségesek megnyerését is.4 

A lengyel király ezt megelőzően hozzájárult 2800 rőnyi lengyel lovashadtest 
verbuválásához Lengyelországban, amely június végére több mint 2000 fővel 
Hieronim Lubmirski vezetésével a császár szolgálatába állt. Thököly ez ellen 
tiltakozó követének Sobieski azt válaszolta, hogy csak a török hadseregben 
szolgáló magyarok ellen fog harcolni, egyúttal felajánlotta közvetítését a csá
szárral folyó tárgyalásokban. 

Az Isztambulból küldött követi jelentések, sőt a „Gazette de France" tudósí
tói is rendszeresen tájékoztattak a Porta hatalmas méretű fegyverkezéséről, a 
török támadási szándék iránya azonban ismeretlen maradt. Igaz, Sobieski már 
februárban kapott híreket a törökök Bécs ellen tervezett támadásáról, de a hír 
megbízhatóságát csökkentette, hogy a Porta jelentős tatár erőket vont össze 
Podóliában. Ezért a lengyel hadsereg régi egységeit Trembowle alatt vonták 
össze, míg az újonnan kiképzettek összevonására eredetileg Przemyslt jelölték 
ki. Országszerte kiterjedt toborzásokat tartottak; a hadművelet irányának 
megválasztását azonban egyelőre, az ellenfél szándékainak tisztázásáig, elha
lasztották. 

* 

Mint ismeretes, a török hadsereget május elején kezdték összevonni Belgrád 
alatt, ahová május 5-én Drinápolyból IV. Mehmed szultán is megérkezett a fő
erőkkel. A császári hadsereg kezdetben azt tervezte, hogy a magyar alakulatok
kal és a Köpcsény alatt Összegyűlt tábori hadsereggel a Vág, Duna, Rába és 
Mura folyók vonalában foglal hadállást, készen az ellenség főcsiapásának felfo
gására. E tervet azonban a fővezér, Lotharingiai Károly herceg nyomására meg
változtatták : a tábori hadseregnek a törökök kezén levő két vár egyikét, Eszter
gomot vagy Érsekújvárt kell támadnia. A Badeni Hermann őrgróf, a Haditanács 
elnöke vezetésével késve és az előre tervezettnél kisebb erőkkel végrehajtott 
akció azonban kudarccal végződött, amihez a császári tábornoki kar tehetetlen
sége is hozzájárult. Esztergom bevételéről lemondva Lotharingiai Károly június 
elején megkezdte Érsekújvár ostromát, innen azonban hamarosan a Rábához ve-

3 F. KluczycM: Akta do dziejów króla Jana Ill-go sprawy roku 1083, a osobliwie wyprawy wiedei'iskiej wyjaš-
niaj^ce. (A továbbiakban — KluczycM: Akta...) Krakow, 1883.1. o. 

4 Uo. 61—03. o. 
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zény élték. A tábori hadsereg 12 500 gyalogossal és 9500 lovassal június 25-én 
Győr közelében hídfőállást létesített a folyón.5 

Ezalatt Székesfehérvárnál összevonták az egész török sereget, valamint a va
zallus államok haderejét. Június 27-én a fővezér, Kara Musztafa nagyvezér, fel
tárta addig csak Thököly által ismert tervét, Bécs megtámadását. A török; 
hadsereg összlétszáma mintegy 150—160 000 katonára tehető — közöttük mint
egy 20 000 tatár és 20 000 fős kontingens Erdélyből, Moldvából és Havasalföld
ről — Thököly csapatai nélkül. Június 30-án a török hadsereg előőrsei megin
dultak Győr felé, s a Rábához vezényelt tatárok több helyen átkeltek a folyón. 
Az átjárók tervezett megerősítését ugyanis anyagiak híján nem végezték el, s a 
gázlókat őrző magyar kötelékek nem voltak számottevők. A magyarok, látván 
a császári részről foganatosított védelmi intézkedések gyengeségét, joggal ké
telkedtek abban, vaj on fedezik-e őket az ellenállás miatt fenyegető török bosszú 
ellen; a Rába-menti védelem megtört, s a tatárok megindultak Alsó-Ausztria 
felé, elvágással veszélyeztetve Lotharingiai Károly Győr alatt állomásozó had
seregét. A herceg nem ismerte még az ellenség szándékát, s megosztotta had
erejét: a vár alatt hagyta gyalogságát, lovassága élén pedig Bécs felé indult. 
Július 7-én a tatárok és a törökök megtámadták a császári sereg hátát biztosító 
csapatot Petronellnél, s az vereséget szenvedett. E lényegében kismérvű vere
ség kedvezőtlenül befolyásolta a császári lovasság harci morálját, Lotharingiai 
Károly azonban úrrá lett a helyzeten és rendezetten visszavonult Bécs felé, 
ahova a Győr alatt hagyott gyalogságot is visszavonta. Július 14-én a törökök 
megkezdték Bécs város ostromát. 

* 

Sobieski figyelemmel követte a Duna-menti események alakulását. Amikor 
a tatárok fő erői Podóliát elhagyva Moldván és a Havasalföldön keresztül 
Magyarország felé indultak, Sobieski előtt nyilvánvalóvá lett, hogy az ellenség 
fő csapása Ausztria ellen irányul. Továbbra is siettette az ország belsejében a 
háborús készülődést és a császári követ, Zierowsky nyomására június végén 
beleegyezett abba, hogy Lubomirski hadtestét további lengyel alakulatokkal 
erősítsék meg. Mindehhez nagyban hozzájárult az a hír, amely szerint Thököly 
rábeszélte Kara Musztafát, hogy haderejének egy részét irányítsa Észak-Ma
gyarországra és Morvaországba, hogy így lezárja a Lengyelországba vezető 
Duna menti utakat.6 Július elején a király kiadta parancsát, amelyben a csa
patok gyülekezési helyéül Krakkót jelölte meg. Ugyanakkor úgy döntött, hogy 
rövidesen maga is a városba érkezik. Július 11-én futár érkezett Bécsből azzal 
a hírrel, hogy az ellenség teljes hadserege Ausztria ellen indul; július 15-én Ph. 
Thurn gróf Győr ostromáról és a tatárok Rábán túli inváziójáról értesítette, 
két nappal később pedig Zierowsky — aki közben információkat kapott Kara 
Musztafa Bécs elleni vonulásáról — feltárta előtte, hogy beállt a „casusi foederis", 
a szövetségben megjelölt ok, ezért a császár nevében felszólította a szövetségei 
felet, nyújtson segítséget az ostromlott városnak. Sobieski — aki már ezt meg
előzően erőltetett menetelésre sürgette tábornokait, hogy Krakkót mielőbb el
érjék és S. Lazninski vezetésével lovas és dragonyos csapatokat küldött Biels-
kóba — kijelentette: serege élén hajlandó segítséget nyújtani1.7 

5 A császáriak tavaszi hadjáratának lefolyására és a sereg vezetésére vonatkozó viták hátterét leginkább T. M. 
Barker munkája világítja meg : Double Eagle and Crescent. Vienna's Second Turkish Siege and its Historical Setting. 
New York, 1967. 

6 Pallavicini nuncius beszámolója 1683. június 30-ról. KluczycM: Akta... 188. o. 
7 Uo. Sobieski János levele M. H. Sieniawski alvezérhez 1683. június 24. és július 11-ről. A krakkói Czartóryski 

Könyvtárban található kéziratból, Nr. 2757.147—150. o., valamint a litván vezérekhez intézett levél 1683. július 17-t 
keltezéssel, Nr. 1865. 231. o. 
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Július 18-án a király — a királyné és az udvar társaságaiban — útnak indult 
Wilanówból Krakkóba, ahová július 29-én érkezett meg. Nem sietett túlságosan, 
mivel tudta, hogy bizonyos időre van szükség az erők összevonására a város 
.alatt. Az úton élénk levelezést folytatott saját csapatvezéreivel, valamint Lo-
tharingiai Károly herceggel, akitől az események lefolyásáról az első beszá
molót kapta. Nyugtalankodott amiatt, hogy nincs hír Sieniawskiról, különös
képpen azért, mert hallott a Trembowle alatti lengyel táborban kitört hatalmas 
"tűzről, s csak akkor nyugodott meg, amikor levelet kapott, hogy a hetman által 
vezetett lovasegységek egy csoportja Krakkóhoz közeledik. Augusztus 2-án 
valóban megérkezett Krakkó alá Sieniawski lovascsoportja, augusztus 6-án St. 
Jablonowski vezetésével a gyalogság és a tüzérség, később pedig fokozato
san további egységek az egész országból. 

A Bécs megsegítésére indult és a Bécs melletti csatában részt vett lengyel 
erők létszáma nagy vita tárgyát képezte az osztrák, német és a lengyel törté
nészek soraiban. Közülük sokan tendenciózusan alacsonyra, 13 000 katonára 
tették számukat, felnagyítva ezáltal a saját erőkét,8 mások felháborodással ve
tették el ezt a megállapítást és a hadsereg hiteles összeírásaira hivatkoztak, 
amely szerint augusztus elején 25—26 000 főt vettek jegyzékbe. A följegyzések 
figyelmes elemzése, közöttük az eddig felhasználatlan korabeli levelezés alapján 
felül kell vizsgálni a lengyel történészek eddigi nézeteit. 1683-ban a Köztársa
ság valóban kb. 45 000 katonát állított ki, s a Duna menti hadműveletekben kb. 
26 000 lengyel katona vett részt, nem számítva a később érkező 10 000 fős litván 
hadsereget, ezen erők közül viszont nem mindegyik érkezett meg a bécsi ostrom 
alatt.9 

Ennek oka az új egységek megalakulásában mutatkozó késedelem volt. A len
gyel hadseregben elfogadott szokás — a háború befejezését követő létszám
csökkentéssel lehetőleg több kis egység szolgálatban tartása — azt eredményez
te, hogy békeidőben csupán káderhadsereg volt, amelyet gyorsan fel lehetett töl
teni. A lengyel hadsereget 1683-ban a háromszorosára növelték, a litvánt két
szeresére, és a lengyel hadseregen belül a már felállított 102 egység mellett 
további 88-at alakítottak. A lóvásárl'ásra, fegyverekre, egyenruhára és zsold
előlegre jelentős mennyiségű pénzre volt szükség, ez az összeg azonban hiány
zott, mivel a Szejm által megszavazott adókat előbb az egyes vajdaságok neme
si közgyűlésének keltett jóváhagynia. így csak július végén kezdtek befolyni az 
összegek. Ebben a helyzetben nagy jelentősége volt a külföldi segélyeknek, a 
király és a magánszemélyek áldozatkészségének.10 A segélyek első részletei a 
császártól és a pápától júniusban érkeztek, s noha a király a háború előkészü
leteire több mint félmillió zlotyt költött, mindez nem bizonyult elegendőnek. 
A toborzás lassan folyt, mivel — az eddigi véleményekkel ellentétben — az új 
háború iránti lelkesedés nem volt túlságosan nagy, s ebben változás csak a nyár 
folyamán következett be. így tehát érthető, hogy számos új egység késve ér
kezett Krakkó alá; egy részének sikerült utolérnie a Duna felé menetelő had
sereget, mások viszont már a csata után, a további hadműveletek folyamán 
csatlakoztak. Ennek következtében a felmentő sereg alakulatai az indulás ide
jén a következők voltak: 

8 Mint ahogy R. Lorenz: Türken jähr 1683. Wien—Leipzig, 1933. 230. o. ; Barker: i. m. 400. o. elfogadta a 18 000 főt. 
9 A király levelein és a királyhoz intézett leveleken kívül a moráviai llaygern kolostor szerzetesének a hadjárat 

idején vezetett feljegyzései; a kolostor mellett vonultak át a lengyel alakulatok egészen szeptember 20-ig. (Pater 
Bemard Brulig's Bericht über die Belagerung der Stadt Wien im Jahre 1688. Kiadta: Beda Dudik: Archiv für Kunde 
österreichischer Geschichsquellen. I I I . k., 1850.) 

10 I t t érdemes megjegyezni, hogy ezek a külföldi segélyek (1 200 000 zl a császártól. 1 200 000 zl a pápától, s kb. 
550 000 zi az olasz hercegektől) a Köztársaság hadjáratra irányuló összkiadásának mindössze 22"„-át fedezték: saját 
költségük kb. 11 millió zl-t tett ki. 
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10 350 katona 
2 800 katona 
7 650 katona 

150 katona 
összesen : 20 950 katona 

Mivel a Bécs felé menetelés során a gyalogság létszáma kb. 600—700 dezertáló— 
val csökkent, a lovasság viszont számos zsold nélkül szolgáló önkéntessel gya
rapodott, a Bécs melletti lengyel haderő kb. 14 000 lovast és dragonyost, vala
mint kb. 7000 gyalogost — 28 ágyúval — számlált. 

Az országban a török határvonal védelmére alig 2800 katona maradt, Krak
kóban pedig 700 gyalpgosból álló11 helyőrség. így Sobieski a szövetségesi szer
ződés értelmében valamennyi rendelkezésére álló erőt a császárváros felmen
tésére vezette, így igazságtalanok egyes osztrák történészek szemrehányásai. 
Jóllehet, a lengyel erők kisebbek voltak a király által elvártaknál, részvételük 
mégis nagy jelentőségű, mivel a Rajna menti francia intervenciótól való félelem 
eredményeképpen a császár Németországból is a vártnál jóval kisebb támogatást 
kapott.12 

* 

Ez idő alatt a 90 000 fős török hadsereg által ostrom alá vett Bécs13 helyzete 
napról napra romlott. A tatárok feldúlták Alsó-A.usztria Duna jobb parti részét, 
a bal parton pedig — a Vág folyónál — Thököly hadserege, Husszein damasz
kuszi pasa hadtestével megerősítve, két ízben is támadást intézett, augusztusban 
mintegy 5000 tatárral. Meg kell állapítani, hogy a magyar felkelők vezére kel
letlenül fogadta a második augusztusi támadást, s csak Kara Musztafa nyomá
sára egyezett bele, egységei gyakorlatilag nem is vettek részt a harcokban. 
A térség fedezésére irányuló hadműveletekben, amelyen keresztül a felmentő 
sereg menetelésének kellett lezajlania, a korábban már említett császári szol
gálatban álló lengyel hadtest is részt vett H. Lubomirski parancsnoksága alatt. 
Katonái alaposan kivették részüket ezekből a hadműveletekből, mivel nagy ta
pasztalatokkal rendelkeztek a törökök és a tatárok elleni harcban. 

Szeptember elején az elkeseredett védelem ellenére a törökök elfoglalták a 
bécsi várerődítmény délnyugati részének fontos objektumát, Burgravelint és 
megkezdték két bástya: a Burgbastei és a Löblbastei ostromát, aláaknázva azok 
összekötő falait. Ezek bevétele az ellenségnek a városba történő beözönlését 
jelentette volna; a védők száma — a harcok okozta emberveszteség és a vár-

11 A további hadműveletek folyamán a királyhoz csatlakozott közel 5000 lengyel katona és besorozott kozák, vala
mint 10 000 litván. A Podólia területén lévő hadműveletekben 1083 októberében—decemberében a lekésett alakulatok 
egy része vett részt, közel 8000 katona. 

12 Többek között nem érkezett meg a jelentős, 18 000 fős hannoveri hadsereg, amelynek fenntartására a császári 
kincstár jelentős összegeket költött. Ugyancsak nem sikerült a brandenburgi helytartó segítségét sem elnyerni. A ba
jor, szász és frank hadtestek — amelyek összesen mintegy 29 500 katonát tettek ki — I. Lipótnak sokszorta több ki
adást jelentettek, mint a Lengyelországnak nyújtott segélyek. A svábországi hadtest csak az 1083-as hadjárat vége 
felé érkezett. 

13 A tatárokat, a moldvai és havasalföldi alakulatokat nem számolva, amelyeket kizárólag műszaki munkákhoz 
vettek igénybe. Mint ismeretes, Kara Musztafa Győr alatt hagyta Ibrahim pasát kb. 20 000 fős hadsereg élén, köztük 
az erdélyi alakulatokkal; Husszein damaszkuszi pasa vezetése alatt 0000 főt Észak-Magyarországra küldött, s további 
néhány ezer főt az utánpótlási vonal biztosítására rendelt. 

Lovasság: 23 huszárosztály 
53 osztály vértes lovasság 

3 nehéz puskás (szakállas puskás) egység 
26 osztály könnyűlovasság 

1 kozákegység, összesen mintegy 
Dragonyosok: 6 ezred és 1 század, mintegy 
Gyalogság: 21 ezred és 3 zászlóalj 
Tüzérség : 
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őrség között kitört betegségek pusztítása következtében — már nem iett volna 
elegendő Bécs belső részének védelmére, így a kívülről érkező segítség valóban 
az utolsó pillanatban jött. 

* • 

A lengyel hadsereg első csoportja augusztus 11-én indult el Krakkóból. Ezr 
vértes és könnyűlovasságból, s résizben dragonyosokból állt Sieniawski parancs
noksága alatt. Bielsko mellett egyesült Lazninski csoportjával és mintegy 7000 
főnyi erővel menetelt Cieszynen, Novy Jičinen és Hranicén )át Lipnikig, fe
dezve a főerőket az ellenség esetleges Észak-Magyarország felőli támadása el
len. A főoszlopba tartozó nehézlovasság, gyalogság, dragonyosok és a tüzérség 
a király és Jablonowski vezetésével haladt előre Szilézián: Tarnowskie Góryn, 
Gliwicén, Racibórzon és Opaván keresztül. Lassan haladtak, mivel hatalmas, 
közel 6000 szekérből álló táborral voltak megterhelve. Gliwicében Sobieski ki
vált a menetből és fia, Jakab társaságában, mintegy 3000 lovassal előre ment. 
Erre az a nyugtalanság késztette, hogy Sieniawski — akinek meg kellett volna 
állnia Lipnikben, de a Lotharingiai herceg sürgetésére tovább ment Olmützön 
és Brünnön keresztül Nikolsburgba — idő előtt be ne avatkozzék a bécsi had
műveletbe. Ugyanezért aggódott I. Lipót császár is, aki megtiltotta Lotharingiai 
Károlynak, hogy a lengyelek közeledése előtt akcióba lépjen. Augusztus 30-án 
Sobieski Nikolsburgnál találkozott Sieniawskival, s a következő nap meg
érkezett hozzá Oberhollabrunnba G. F. von Waldeck herceg császári tábornok 
a frank kontingens élén. 

A szövetségesek vezéreinek haditanácsára szeptember 3-án került sor Stet-
telsdorf várában. Ezt megelőzően már határoztak a felmentő hadsereg fővezér-
ségének fontos kérdésében. Bár a szerződés értelmében a fővezérség Lipót csá
szárt illette volna, Sobieski magának követelte ezt, mert — helyesen — úgy 
vélte, hogy ő rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal a törökök elleni har
cokban. A császár, aki lelkiismeretfurdalást érzett; amiért elmenekült Bécs
ből, végül is Buonvisi nuncius és a pápa küldötte, Marco d'Aviano javaslatára 
úgy döntött, hogy legyen Sobieski a fővezér. 

A fővezérséget tehát a lengyel királyra ruházták, amivel aztán könnyen 
megbarátkoztak a többi vezérek is, akik egyébként megtartották közvetlen ve
zetésüket egységeik felett. 

A történészek vitáinak egyike eddig a felmentő hadművelet koncepciójának 
szerzőjére vonatkozott. Ugyanis a Bécsi-erdőn keresztül történő támadás ötletét 
az osztrákok Lotharingiai Károlynak, a lengyelek Sobieskinek tulajdonították.. 
Az igazság azonban középen van: szinte egyszerre és egymástól függetlenül 
született meg mindkét hadvezér fejében: a hercegnél a július 20-i tanácskozá
son, a királynál pedig a Wilanówból Krakkóba történő utazás idején.14 

Stettelsdorfban egyelőre elvetették Hermann von Baden javaslatát, hogy 
délről, Bécsú j helyen keresztül mérjenek csapást, mivel ez hosszabb időt vett 
volna igénybe és a tatárok által feldúlt területeken nem volt ellátási lehetőség. 
A német és a császári tábornokok által kidolgozott elhatározások15 megerősí
tették Sobieski és Lotharingiai Károly közös tervét, így szeptember 4-e éjjelén 
és hajnalán Sobieski személyesen állította fel az „ordre de bataille"-t, amely 
szerint a Waldeck herceg vezetése alatt álló bajor és frank hadsereget középen 
sorakoztatta fel, a jobb szárnyra a lengyel, a bal szárnyra pedig a Lotharingiai 

14 Ezt bizonyítja a bécsi Udvari Haditanács jegyzőkönyvének kivonata. {Kluczycki: Akta... 180. o.) és Sobieski
nek Lotharingiai Károlyhoz intézett július 22-i és július 25-i levele. (Uo. 187—189., 198. o.) 

15 J. Q. Rauchbar: Leben und Thaten des Fürsten Georg Friedrich von "Waldeck (1620—1092). Speyer, 1872. 
261—263. o. 
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Károly parancsnoksága alatti császári hadsereget állította, amelyet később 
III. János György szász választófejedelem hadtestével erősített meg a középen 
felállított von Sachsen-Lauenburg herceg császári lovashadteste helyett.16 So
bieski a lengyel jobb szárnyhoz beosztott 4 német és osztrák gyalogos zászlóalj 
helyett 3 huszárosztályt és egy vértesezredet küldött a császári bal szárnyra. 
Meg kell jegyezni, hogy jóllehet Lotharingiai Károly és Sobieski elképzelései a 
hadmüveletek lefolytatását illetően általában megegyeztek, céljaikat tekintve 
mégis különböztek egymástól: előbbi elsősorban a már végét járó Bécs számára 
akart erősítést küldeni (ezért követelte magának a bal szárny parancsnoki tisz
tét, hiszen a Duna mentén a leggyorsabban tudott a városba érni), utóbbi vi
szont a török hadsereget akarta megsemmisíteni oly módon, hogy elvágja a 
visszavonulás útját a Wien folyó hídjain keresztül, a lengyel szárny bekerítő 
támadása révén.17 

A Tulln alatti híd megépítésével szeptember 6-án és 7-én a lengyel és osztrák 
seregek átkeltek a Duna jobb partjára, míg Krems felől a birodalom felmentő 
csapatai közeledtek: a Duna mentén vonuló bajor és frank alakulatok és a 
Csehországon keresztül menetelő szász hadtest. A szeptember 9-én Tullnban 
összegyűlt felmentő hadsereg teljes ereje a következő volt: 

gyalogság lovasság és ágyú 
dragonyosok 

lengyel 
osztrák 
német 

7 000 
8 000 

21800 

14 000 
10 500 
6 450 

28 
70 
54 

összesen : 36 800 30 950 152 

Mivel a Tulln melletti szekértáborok őrizetére az osztrák és német hadsereg 
néhány ezer katonát rendelt ki (a lengyelekét nagy létszámú tábori szolgálat 
őrizte), a felmentő hadműveletben mintegy 65 000 szövetséges katona vehetett 
részt. 

Szeptember 8-án a Bécsi-erdőbe lengyel és osztrák felderítő egységeket küld
tek, akik itt az ellenségnek csak kis csoportjaival találkoztak. A lakosok és a 
katonai erősítés által — köztük Lubomirski 200 lengyelé is — eddig eredmé
nyesen védett Klosterneuburgba Károly herceg dragonyos ezredet irányított. 

Szeptember 9-én a felmentő sereg előnyomult a Tulln alatti síkságon keresz
tül és tábort vert a Bécsi-erdő lábánál Tulbingtól St. Andräig. 

* 

Thököly már augusztusban figyelmeztette Kara Musztafát a lengyel hadak 
közeledésére, az azonban sokáig figyelmen kívül hagyta a felmentő seregek 
készülődésére vonatkozó híreket. Szeptember 4-én a tatárok hadifoglyokat hoz
tak, akik megerősítették, hogy jelentős erők (100—200 000) közelednek Bécs felé 
maga a császár és Sobieski vezetésével. A török erő ez idő tájt 60 000-re (a ta
tárok és a román vajdasági alakulatok nélkül) csökkent, így a török vezér úgy 
döntött, hogy Győr alól Bécshez rendeli Ibrahim budai pasát 13 500 katonájá-

16 Az első verziót Ph. Dupont tette közzé: Mémoires... Warszawa, 1885. 130—131. o., valamint Kluczycki: Akta... 
333—335. o., mely szerint a Németországból érkező erősítést a balszárnyra tervezték, s a másik, amelyben az ,,Uwia-
d.omienie ze Sztumsdorfu" értekezletről készült feljegyzés {Kluczycki: Akta... 348—350 o.) megadja à végleges harc
rendet; ez utóbbira a kutatók nem fordítottak figyelmet. 

17 Határozottan kitér erre Kluczycki: Akta 349. o. 

— 32 — 



val. Az idős, de általa nem kedvelt pasa tanácsa ellenére a nagyvezér kezdetben 
csak haderejének egy részét irányította a felmentő sereg ellen — főleg a lovas
ságot —, s folytatta Bécs ostromát. A török táborok eddig híján voltak minden
féle megerősítésnek, s most is csupán csekély erődítési munkálatok folytak a 
hátbiztosításnál. Kara Musztafa arra számított, hogy a védelemnél kihasználja 
azokat a terep adta lehetőségeket — a sok árkot, földhányást, karósáncot —, 
amelyek a Bécsi-erdő lejtőinek szőlőit védték. Igaz, hogy a következő napokban 
fokozatosan harcba vetette a segélysereg egyes alakulatait, de a Bécs alatti sán
cokban mintegy 10 000-nyi gyalogost hagyott, a haderejének összlétszáma így 
alig érte el a szövetségesek létszámát.18 

* 

A felmentő sereg szeptember 10-én reggel kezdte meg felvonulását a Bécsi
erdőn keresztül. Az elfogadott „ordre de bataille" értelmében a legkényelme
sebb utakon, a Duna mentén, Guggingon és Kierlingen keresztül az osztrák és 
szásiz hadak vonultak, középem Waldeck herceg csoportja, a jobb szárnyon pedig 
két oszlopban a lengyel alakulatok. Utóbbiaknak maradt a legnehezebb út
szakasz, az erdei utak, amelyeken teljes tüzérségüket átvitték, ellentétben a 
szövetségesekkel, akik nehezebb ágyúikat a Bécsi-erdő szélén hagyták. Lotha-
ringiai Károly herceg csoportja már szeptember 10-én este elérte Klosterneu-
burgot, a bajor és frank gyalogság pedig Weidlinghez közeledett, miközben a 
német lovasság és a lengyel alakulatok még javában mozgásban voltak. Sobies
ki, aki különvált csapataitól, e nap estéjén tartotta első tanácskozását a szövet
ségesek vezetőivel. Noha e tanácskozáson semmiféle új határozatot nem hoz
tak, a Lotharingiai herceg úgy döntött, hogy még az éj folyamán rajtaüt a Bécs 
felé vezető utat Leopoldsberg és Kahlenberg magaslatokon elzáró törökökön. 
Az általa kijelölt alakulat meglepetésszerű támadással mindkét magaslatot 
elfoglalta, s kiszorította onnan a kis létszámú török védőket; mint ahogy ki
derült, éppen idejében, mivel már a magaslat felé igyekezett az ellenség egy 
jóval erősebb csoportja. Szeptember 11-én reggel megérkeztek ezekre a magas
latokra a többi császári és szász gyalogos alakulatok. A nap folyamán a Bécsi
erdőn keresztül lassan vonult előre a hadsereg többi része; estefelé Waldeck 
herceg alakulatai Vogelsang és Hermannskogel magaslatain tábort vertek, 
Sieniawski bal szárnyának lengyel oszlopa Dreimarksteinre és Saubergre ér
kezett, Jablonowski jobbszárnyon levő lovassága és dragonyos oszlopa Grün-
bergre és Rosskopfra, gyalogsága azonban kénytelen volt a weidlingbachi völgy
ben éjszakázni, a magas hegyek vonulatai előtt. 

Szeptember 11-én délután a lengyel király a környék reggeli felderítését 
délután megismételtette a Kahlenberg tetejéről és megállapította, hogy a számá
ra Krakkóba küldött Bécs környéki térkép pontatlan, mivel nem. veszi figye
lembe az alacsonyabb hegycsoportokat (Nussfoerg, Kobenzl, Michaelerberg, 
Schafberg, Heuberg, Gallitzdnberg) amelyek vonulata a város környéki terület 
előtt fekszik. Ezért a király úgy vélte, hogy a végső csapáshoz szükséges kiin
duló helyzet elfoglalása két napot vesz igénybe. 

Szeptember 12-én reggel Sobieski az alakulatainál töltött éjszaka után ismét 
a Kahlenbergre ment. Lábai alatt már 5 óra óta folyt a harc az ágyúk számára 
állásokat kiépítő két osztrák zászlóalj és a váratlanul rajtuk ütő törökök kö
zött. Az időközben megérkező segítségnek köszönhetően e támadást kivédték és 

18 A török hadsereg rossz állapotáról írnak a következő török krónikások: Silahdar Mehmed aga, Dzsebedzsi 
Hasszán Esiri, Defterdár Sári Mehmed pasa és Husszein Hezarfenn (kiadta: Z. Abrahanwwicz: Kara Musztafa pod 
"Wiedniem. Kraków, 1973.) » 
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Lotharingiai Károly herceg kb. 6 órakor a hozzá tartozó alakulatoknak kiadta 
az utasításokat, majd a királyhoz sietett, hogy megszerezze annak beleegyezését. 
Az utasítások értelmében a szövetségesek bal szárnya megkezdte a harcot a 
következő török védelmi vonal ellen, amely a Nussberg hegy előtt húzódott. 
E vonalat Ibrahim pasa sok katonája védte, köztük Mehmed diarbekiri pasa 
előretolt csoportja is. A „Türkenschanz"-tól jobbra és balra húzódó török harc
rend középpontját — a Kara Musztafa vezetésével megerősített Gersthof mel
letti állással — a nagyvezért kísérő alakulatok és válogatott zsoldos lovas egy
ségek foglalták el; délre Abázi Sara Husszein pasa népfelkelő lovascsapatai 
bontakoztak szét előretolva a hegyek lejtőin, a völgyekben pedig a janicsárok 
egységei helyezkedtek el. A csata ezen első szakaszában a török erők nagy része 
az ellenség jobb szárnyára összpontosított, ugyanis a törökök Bécs irányában 
várták a főcsapást.19 > 

Az egyenetlen terepet kihasználva a török hadak számos ellentámadást intéz
tek, s néha a Nussberget támadó osztrák gyalogságon is áttörtek, ezek azonban 
fokozatosan kitértek előlük. A bal szárny szélén, a Dunánál, az osztrák és a 
szász lovasság támadott Klosterneuburg felől, de már az első támadásnál be
vetették a dragonyosokat, köztük Lubomirski hadtestének lengyel ezredét is; 
éles harc folyt Kahlenbergerdörfl faluért. Az osztrákoktól jobbra támadott a 
szász gyalogság; itt veszélyes helyzet alakult ki, amikor a janicsárok behatoltak 
a szászok seregében támadt résbe. A szász parancsnok, Reuss tábornok, segít
ségért fordult a közeli Pfaffenberg magaslaton tartózkodó frank alakulatokhoz, 
azt azonban az őket vezénylő von der Leyen tábornok megtagadta, mondván, 
hogy nem kapott erre parancsot Waldeck hercegtől. A hannoveri zászlóalj pa
rancsnoka azonban saját kezdeményezésre rajtaütött a törökökön, s így úrrá 
tudtak lenni a nehéz helyzeten. 10 óra tájban elfoglalták a Nussberget és Lo
tharingiai Károly utasítást adott a támadás beszüntetésére, hogy rendezze se
regét, és tüzérségét elhelyezze a magaslaton. Beszámolt a harcot a Kahlenberg-
ről figyelő Sobieskinek és egyeztette vele a Waldeck és Sachsen-Lauenberg 
csapatai számára adandó parancsot. Ezek 6 óra körül megindultak táborukból 
Kobenzl felé, majd Pfaffenberghez érkezve megálltak; azt követően lassan elő
rehaladtak, hogy felzárkózzanak a bal szárnyra. 

Az osztrákok Nussdorf, a szászok Heiligenstadt ellen irányuló következő tá
madását az ellenség megelőzte. A törökök erős ellentámadást indítottak a teljes 
jobb szárnyukon és visszaszorították a császári egységeket a Nussbergre, a szá
szokat pedig egészen a Krapfenwaldl magaslatra. A lovasság harcba küldése és 
a gyalogság harmadik támadása lehetővé tette a hadállás korábbi pozícióínak 
visszaszerzését és a támadás folytatását. Nussdorf és Heiligenstadt minden.egyes 
házáért kemény harcot folytatva azt végül is bevették, és 13 óra felé a bal 
szárny — átlépve a Nesselbach patakot — megállt, hogy bevárja a szövetséges 
haderők többi részeinek felzárkózását. Waldeck herceg csapatai nem ütköztek 
erősebb ellenállásba, így hamarosan bevették Sieveringet és elérték a szászok 
vonalát. 

19 A csata lefolyásának leírásában komolyabb változások történtek az előző feldolgozásokhoz képest a szövetségesek 
jobbszárnyának és centrumának soraiban vívott harcokra vonatkozóan; a Barker által leírtak a balszárnyon folyó 
harcok vonatkozásában fenntartás nélkül elfogadhatók. A fontosabb források között itt felhasználásra kerültek: 
a lotharingiai herceg titkárának, F. Le Bégue-nek a feljegyzései (F. Stöller: Neue Quellen zur Geschichte des Türken
jahres 1683... „Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung", Erg. Band XII , Heft. 1. Inns
bruck, 1933); Waldeck herceg feljegyzései {Rauchbar: i. m.); Badois emlékiratai (Kluczycki: Akta...); F . Taaffe fel
jegyzései (Uo.); Sobieski levelei (uo.); Jakab királyfi és a lengyel türzéség parancsnokának naplói, Dupont emlék
iratai; W. KochowsJci: Commentarius belli adversum Turcas ad Viennam et in Hungária, Krakow, 1684; ilf. DyakowsH 
naplója (Krakow, 1861); S. Jabîonowski feljegyzései (Relatio a comitiis anno 1683 biennalium gestorum... Kiadta: 
A. Chr. Zaluski: Epistolarum historico-familiarum, I. k. Brunsbergae, 1709); J . D. Krasinski feljegyzései (Relatia seu 
descriptia wojny pod Wiedniem... Kiadta: O. Laskowski, „Przeglad Historyczno-Wojskowy", I I . k. Warszawa, 
1930.) és S. W. Chróáciiiskifeljegyzései (kiadta: F. Friedman: Uo. VII. k., 1. füzet, Warszawa, 1935); a Z. Abrahamo-
wicz által kiadott, s már idézett török feljegyzések (1. a 18. lábjegyzetet). 
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Lassabban jutott előre a lengyelek rohama, akik már 6 óra előtt elhagyták 
táborukat. Sieniawski balszárnyi gyalogságának egy oszlopa Pötzleinsdorfot, 
a másik a Michaelerberg és Schafberg magaslatokat támadta. Kezdetben a törö
kök gyenge ellenállást fejtettek ki, ez azonban fokozatosan erősödött. Pötzleins-
dorf alatt a lengyel gyalogság nagy létszámú janicsárságba ütközött, akik ép
pen visszaverték Sachsen-Lauenburg herceg dragonyosainak támadását. A len
gyeleknek erős támadással sikerült kiűzniük az ellenséget a faluból, és a völgy
katlant átszelve az északi lejtőkön feljutottak a Schafbergre, ahol állást fog-

<• laltak. Ezalatt a gyalogság másik oszlopa a Michaelerbergen keresztül támadva 
feljutott a Schafbergre, s ezzel utat tört az őt követő lovasságnak. 14 óra felé 
a Schaf bergen megjelentek Sieniawski lovasai és a királyi ezred zászlótartói, 
ami a szövetségesek lelkesedését váltotta ki. Sobieski, aki kb. 11 órakor elhagy
ta a Kahlenberget, átvette csapatai vezetését és többi alakulatának is kiadta a 
támadási parancsot. Jablonowski gyalogságának kellett a leghosszabb utat 
megtennie; ágyúival együtt fel kellett jutnia a Grünbergre, onnan pedig lejutni 
a szorosokba. Dornbach falu irányában támadva súlyos harcot kellett vívnia 
Neuwaldegg alatt; ezt követően a törököket fokozatosan kiszorította az Alser-
bach patak völgyéből. 

Ez idő alatt a lengyel dragonyosok Rosskopfból előretörtek a Heuberg és 
Gallitzinberg magaslatokra, míg a jobb szárny oldalát fedező R. Leszczyňski 
könnyűlovas ezrede Mariabrunn felé vette az irányt, ahol a tatárok tábora állt, 
ez idő tájt már kiürítve, mert zsákmányukat elindították hazafelé. Mehmed 
Giraj kán Kara Musztafától azt a parancsot kapta, üssön rajta a lengyel szár
nyon, de haderejének csak egy részét vetette be, így ezt a támadást Leszczyňski 
és a dragonyosok nagyobb nehézség nélkül visszaverték. 

Kb. 16 órakor Jablonowski gyalogsága bevette Dornbachot és az őket követő 
lovasság megkezdte felkészülését az Alserbach széles völgykatlanának torkola
tánál. A Schaf berg lejtőin foglalt állást az utolsó támadáshoz készülődő hatal
mas, mintegy 2500 lovast számláló királyi ezred; e magaslat északi lejtőin és 
Pötzleinsdorf előtt, a Währingerbach völgyében álltak Sieniawski lovasezredei. 
A jelentős lengyel erők látványa figyelmeztette a török vezetést a bal szárnyu
kat fenyegető veszélyre; Kara Musztafa parancsára egyre több erőt vezényel
tek az Abazi Sara Husszein pasa által védett szakaszra, ezzel gyengítve az Ib
rahim pasa által vezetett jobb szárnyat. 

A Schafberg lejtőit már könnyebben bevették, a terep azonban számos meg
lepetést tartogatott az árkok és a szőlősöket elkerítő párkányfalak stb. miatt. 
Sobieski a lengyel taktika értelmében úgy döntött, hogy a lovasság döntő 
támadása előtt próbatámadást hajtat végre, aminek célja, hogy ellenőrizzék az 
ellenség ellenálló erejét. Ennek végrehajtására a lengyel harcrend közepén álló 
huszárosztályt jelölte ki, amelynek címzetes parancsnoka Sándor lengyel király
fi volt. Az árkokon túljutva 180 huszár rajtaütött a közelben meghúzódó török 
lovascsapaton; az első sorok ellenállásának leküzdése után újabb sorokba 
ütköztek, de ügyesen visszafordultak és saját vonaluk felé vették útjukat. 
A roham 54 katona életébe került, de bebizonyította, hogy lehetséges a támadás. 

Sieniawski egyidejűleg egy másik hasonló támadásra is parancsot adott. Cso
portjából 2 osztály — huszár és vértes — indult rohamra S. Potocki vezetésé
vel. A „Türkenschanz" irányában hajtottak végre támadást, s hosszabb terepen 
kellett átjutniok, ráadásul a janicsárok tüzében, s emiatt még a török lovas
sággal való összetűzés előtt veszteség érte őket. A harcban elesett a parancsnok 
és sok katona is, a visszavonulás során mindkét osztályt az ellenség nagy töme
gű lovassága üldözte. Széles ívben tértek vissza övéikhez a bajor gyalogság 
állásai irányában, amelynek ágyútüze feltartóztatta az üldözőket; ezalatt Sie-
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niawski nagyobb lovascsapatot küldött segítségükre, amelyet M. Matczyňski 
vezetett. Ez feltartóztatta a törököket és Gersthof közelében rátámadt az ellen
ségre, s kezdetben megtörte ellenállásukat. Közben azonban a török jobb 
szárnyról összevont alakulatok oldalba támadták a lengyeleket minek követ
keztében megtört Matczyňski csoportjának támadása és kénytelen volt vissza
húzódni, mivel az oszmán lovasság jóval nagyobb tömege vette üldözőbe. Kara 
Musztafa elhatározta, hogy kihasználja a helyzetet az ellenfél vonalának át
törésére, ezért a lengyel hadsereg és Waldeck herceg seregének csatlakozásánál 
támadott. 

Sobieski a Schaffbergről figyelte a harcot, s azonnal megszervezte az ellen
támadást. Az üldöző törökökre tüzet nyitott az e magaslat lejtőin álló lengyel 
gyalogság brigádja és a hozzájuk beosztott frank zászlóalj, valamint Katski 
tábornok nehézágyúi. Egyúttal futárral parancsot küldött Sachsen-Lauenburg 
herceghez, mire a dragonyos ezredek támadásba lendültek, s hátuk mögött a 
császári vértesekkel, megállították a török támadást. Ekkor Sieniawski rendez
te lovasságát1, s néhány ezer katonájával ismét rohamra indult. E csapás hatá
sára a törökök véglegesen meghátráltak Gersthof irányába. Az e szakaszon fo
lyó harcot, amely számos rohamból állt, s mint általában minden lovassági harc, 
rövid ideig tartott, a történetírás zavarosan ábrázolta és egyetlen epizódba tö
mörítette. Az osztrák történészek, de különösen a németek, igyekeztek úgy 
beállítani, mintha a lengyeleket szorult helyzetükben a német alakulatok men
tették volna meg. Valóban, drámai pillanatokban itt nem volt hiány, de a hely
zetet a Sobieski által ügyesen irányított szövetséges hadak közös harca tisztázta. 

Ezalatt a szövetségesek bal szárnya ismét rohamra indult. A törökök, akiknek 
ereje komolyan meggyengült, kétségbeesett ellenállást fejtettek ki Abazi Sara 
Husszein pasa csapatait segítve, de nem voltak képesek arra, hogy megvédjék 
a Heiligenstadttól délre fekvő állásaikat, s így Döbling irányába hátráltak. 
Az ellenség a gyengeség látható jeleit mutatta, ezért a lotharingiai herceg a 
szász parancsnokokkal folytatott tanácskozás után úgy döntött, hogy rövid szü
net után folytatja a támadást. Az osztrák és szász seregek Döblinget támadták, 
majd bevették. Ezután balra, Bécs irányába fordultak és Ibrahim pasa itt 
húzódó haditáborán keresztül a török centrum hátsó erői felé indultak. Az első 
ütemben a kijelölt huszárosztályok támadtak, s rendeltetésüknek megfelelően 
utat nyitottak a császári lovasságnak. Ibrahim pasa serege nem tudta felfogni 
e támadást, a török jobb szárny széthullott, s ezzel a csata lényegében el is dőlt. 

Mindezt látva Sobieski felismerte, hogy az előző nap délutánján két napra 
tervezett harcot hamarabb is be lehet fejezni. Kb. 17 óra volt, s még közel más
fél óra sötétedésig. A király — attól tartva, hogy Lotharingiai Károly seregének 
támadása a török hadsereg Wienflusstól való elvonását vonja maga után — 
úgy döntött, hogy az ellenség megsemmisítése végett a centrum és a jobb szárny 
teljes erejével támad. Azonnal kiadta a parancsot, s a trombiták hangjára meg
indult a több mint 20 000 fős lengyel és német—osztrák lovasság. 

A király maga állt az egyik osztály élére, s maga vezette ezredének támadá
sát, majd egy dombon megállt. A huszárok és a nyomukban száguldó vértes 
ezredek szétverték a török sereget; a török lovasság Abazi Sara Husszein pasa 
csoportosításának bal szárnya felé vette az irányt, s megpróbált Jablonowski 
csoportjára csapást mérni. A nagyhetman lovassága Ottakringnél nagyobb ne
hézségek nélkül szétverte az ellenséget és a törökök fő tábora felé tört. Sie
niawski lovasezredei és a tőlük balra támadó császári, bajor és frank seregek 
ezalatt Weinhaus irányába vágtattak. Ettől északra helyezkedett el a „Türken-
schanz", a nagyvezér parancsnoksága alatt. Ezen ütött rajta a német gyalog
ság, déli részén pedig valószínűleg Sieniawski gyalogos dandárai. Kara Musztafa 
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látta serege jobb szárnyának szétverését, de még megpróbált ellenállást kifejte
ni. A személyes védelmét ellátó válogatott alakulatok rövid ideig még védték a 
sáncokat, a golyó- és kartácsözön hatására azonban legyőzötten visszahúzódtak. 
A nagyvezér lóra ült és sátrához vágtatott, magához vette a szent zászlót, s 
gyenge kísérettel a tábor központja felé indult. Útközben parancsot adott a 
város alatti sáncokban levő valamennyi egység kivonására, az ostromeszközök 
és ágyúk elszállítására, vagy megsemmisítésére. Régi szálláshelyére érkezve még 
egyszer megpróbált ellenállást szervezni, hogy időt adjon seregének a vissza
vonulásra. A tábori szekereket összetolva és a sátorok közötti átjárókat ládák
kal eltorlaszolva az őt kísérő albán gárda egy ideig még védekezett a lengyelek 
ellen, helyzetük azonban reménytelen volt, ezért Kara Musztafa ismét lóra ült, 
s a tábor széle felé lovagolt, magához véve kincsesládáját. Előtte és mögötte a 
menekülő katonák, akik magukkal vittek amit csak tudtak. 

Kb. 18 órakor Sobieski a nagyvezér sátrához érkezett. Attól tartva, hogy az 
esetleg visszaforduló ellenség rajtaüt a fosztogatásba merült seregen, teljes ké
szültséget rendelt el, és megtiltotta katonáinak a táborba való belépést, ahol a 
török sereg maradványai részéről veszély fenyegetett. A menekülő ellenség 
nyomába küldte az egész lengyel könnyűlovasságot (kb. 2300 katonát) A. Mia-
czyňski parancsnoksága alatt; az osztrák és német lovasság alkalmatlannak bi
zonyult az üldözésre, mivel lovaik lassúbbak voltak.20 

Még 22 óráig tartott a harc a város alatti sáncokban, ahol az elmenekülni 
nem tudó janicsárok és az aknászok védték magukat. A harcban Lotharingiai 
Károly herceg és a bécsi őrség katonái vettek részt. Bécs, amelynek falainál 
az utolsó napon a törökök 10 hatalmas akna felrobbantását készítették elő, meg
menekült. 

A szövetségesek győzelme teljes volt, noha Sobieskinek nem sikerült meg
valósítania a török sereg visszavonulási útjának elvágására irányuló elképzelé
seit. Ez nehezen kivitelezhetőnek bizonyult, mivel a török táborok Penzing alatt 
egészen a Wienflussig húzódtak. Az ellenségnek sikerült átmentenie seregének 
nagy részét, jóllehet, súlyos veszteség érte: a csatában mintegy 8000-en estek 
el,21 főként a gyalogság soraiból, s további 2000-re tehető a menekülés közben 
elesettek száma; a hadifoglyokkal együtt a veszteség közel 15 000 főt tett ki. 

A szövetségesek vesztesége jóval kisebb volt; közel 1500-.ra becsülik a ha
lottak, 4000-re a sebesültek számát, amelynek felét a lengyelek vesztesége tette 
ki. A szövetségesek vezéreit meglepték e jelentéktelen veszteségek, s Francis 
Taaffe gróf azt írta bátyjának, lord Carlingfordnak : „Hozzá kell tennem, hogy 
egy ilyen nagy jelentőségű győzelem még soha nem került ilyen kevés vérbe".22 

Megszerezték az ellenfél teljes tüzérségi parkját (az ágyúk számát egyébként 
különbözőképpen adják meg, 117-től 180-ig), valamint nagy lőszertartalékait és 
az ostromfelszereléseket, amelyeket a bécsi fegyverraktáraknak adtak át. A 
győztesek kezébe kerültek a hatalmas török tábor csodálatos sátrai és azok a 
felszerelések, amelyekkel a török előkelőségek szoktak hadjáratba indulni. 

20 Miaczynski lovassága, nem ismerve a terepet, éjszaka elvonult Wienerberg mellett,ahol Kara Musztafa megszállt. 
Heggel a parancsnok pihenőt rendelt el a fáradt alakulatok számára és Sobieskinek jelentést küldött, egyben erősítést 
kérve. A király mindössze néhány vértes osztályt tudott küldeni, ugyanis a lengyel lovasság lovai kimerültek a Bécsi
erdőn keresztül történő meneteléstől (ahol falevelekkel táplálkoztak) és a csatától. Az üldözés így korlátozott mérték
ben folytatódott, s igaztalanok az osztrák történészek és Barker Sobieskire vonatkozó vádjai, melyek szerint elszalasz
tot tá az ellenséges hadsereg megsemmisítésének lehetőségét, mert a prédát saját katonáinak akarta biztosítani. Neve
zettek nem vették figyelembe a törökök gyors menekülését. 

21 így becsüli közvetlen a csata után a Gazette de France, 1083. 566. o. 
22 Muczycki: Akta... 419.0. 
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Számos remek ló, gazdag köntösök és felszerelések. Megállapítható, hogy a leg
gazdagabb zsákmányt a lengyelek kapták, amit felhánytorgattak az események 
osztrák és német beszámolói, és amit mind a mai napig felemleget történetírá
suk. Természetes, hogy a legyőzött hadsereg vezéreinek sátrai a győztes had
sereg fővezéréhez kerültek; ez mindig is így volt. Azon sem lehet csodálkozni, 
hogy a lengyel katonák nagy zsákmány szerzésére törekedtek, mivel a lengyel 
lovasság, a szövetségesekével ellentétben, akiket a hadvezetés látott el felsze
reléssel, saját költségén állította ki felszerelését, s zsoldjuk nem fedezte e kiadá
sokat. Egyébként az események szemtanúi elismerik, hogy a bécsi győzelem 
után Németországszerte annyi zsákmányt osztottak szét, mint még soha, s 
nem kevesebb került a bécsi garnizon katonáihoz és a városfalakon átjáró la
kossághoz;23 ezek a zsákmányok tették lehetővé Bécs egész kerületeinek újjá
építését. 

* 

Felmerül a kérdés: vajon a törökök megnyerhették volna-e a csatát. Űgy vé
lem, hogy nem. Hadseregük létszáma a felmentő seregekével majdnem azonos 
volt az összeütközés pillanatában, a török krónikások azonban a harci kedv 
alábbhagyásáról szólnak, amit az ostrom nagy veszteségei és az elégtelen ellátás 
okozott; ez utóbbihoz saját maguk járultak hozzá azzal, hogy az elfoglalt oszt
rák raktárakat felégették és az ostromló sereg mögött hatalmas területeket ki
pusztítottak. A takarmányhiány miatt a török lovasság lovai legyengültek, ez 
megnehezítette a hegynek felfelé történő támadást, s csökkentette a török lo
vasság fölöttébb veszélyes támadásainak eredményességét. Kétségtelen, hogy 
a vereségért elsősorban maga Kara Musztafa felelős, aki lebecsülte az ellenfelet 
és nem tett megfelelő intézkedéseket serege hátának biztosítására; Ibrahim 
pasa tanácsai ellenére sem erősítette meg a táborokat, s nem törekedett arra, 
Tiogy idejében őrséget állítson a Bécsi-erdő magaslataira; úgy viselkedett, „mint
ha száz mérföldre lennénk tőle", miként a lengyel király mondta a török tá
borokat figyelve a Kahlenberg csúcsáról a csata előtti napon.24 Jóllehet gyenge 
vezérnek mutatkozott, mégsem tagadhatjuk személyes bátorságát; katonái 
nagy részéhez hasonlóan, számos példáját adta vitézségének. 

* 

Immáron száz év óta az osztrák, német és lengyel történészek között ellen
véleményeket szülő kérdések egyike, hogy ki vezette ténylegesen a szövetsége
sek haderejét a bécsi csata idején. Az előbbiek többsége csupán Sobieski név
leges parancsnokságát ismerte el; úgy vélték, hogy a csata kimenetelét a szö
vetségesek bal szárnyának támadása döntötte el, ahol viszont Lotharingiai Ká
roly parancsnokolt, így tehát — mondják — őt illeti a győztesnek kijáró dicső
ség. E soviniszta álláspont kialakulását az osztrákoknál a múlt század második 
felében az is segítette, hogy a herceg azt a népet képviselte, amelyből az ez idő 
tájt uralkodó I. Ferenc József felesége, Erzsébet is származott. A lengyel törté
nészek álláspontját — amely szerint a legfőbb, s majdnem kizárólagos érdem 
Sobieskié — a nemzeti büszkeség diktálta, s az a felháborodás, hogy a királynak 
és katonáinak Bécs felmentésénél játszott szerepét az osztrák történetírás any-
nyira lekicsinyelte. Az utóbbi időben a már említett Barker amerikai történész 

215 J. P. v. Välckeren: Wienn von Türeken belagert, von Christen entsetzt. Lintz, 1084. 
24 Sobieski János Maria Kazimiera királynéhoz írott levele 1683. szeptember Í2-e hajnalán. Klueeyeki: A k t a . . 

871—376. o. 
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megpróbálta e problémát semlegesként értékelni, de ő sem elfogulatlan, mivel 
egész — egyébként tudományos — munkáját áthatja a Lotharingiai Károly her
ceg iránti határozott, néha elfogult rokonszenv, így mérlegelésének eredménye 
az osztrák—német történészek véleménye felé hajlik és a legnagyobb érdemet 
ő is Károly hercegnek tulajdonítja.25 

Barker azzal érvel, hogy Sobieski számára fizikailag lehetetlen volt az össze
kötő fővezér posztját ellátni a hadsereg egésze felett; ezért kételkedik az előre 
megállapított csataterv valóra váltásában, és a kialakult helyzet kihasználásá
ban.26 Véleménye szerint „a front hallatlan kiterjedése, területi nehézségei és 
az összeköttetés elkerülhetetlen lassúsága, a futárok ellenére leküzdhetetlen 
akadályokat jelentett a központi vezetés számára". Waldeck herceg visszaem
lékezéseire is hivatkozik, aki leszögezi, hogy a tábornokok az események alaku
lása szerint irányították csapataikat, s ott erősítették egymást, ahol szükséges 
volt.27 Ügy véli, hogy a csatát a bal szárny rohama döntötte el, ahol pedig Lo
tharingiai Károly volt a parancsnok. 

Barker érvei számos igazságot tartalmaznak. A csata terepviszonyai lehetet
lenné tették a Sobieski rendelkezésére álló futárrendszer teljes kihasználását. 
A király egyetlen parancsnoki állásából, a Kahlenbergről, később pedig a Schaf-
bergről (jóllehet távcsövet használt) sem tudott minden eseményt nyomon kö
vetni, mert azok szorosokban, vagy dombos terepen zajlottak. Ebben a helyzet
ben csak jelentésekre támaszkodhatott, s a változó helyzet nem tette lehetővé 
az egyes csoportok parancsnokai számára, hogy a fővezér futárai által hozott 
parancsra várjanak. így tehát véleményünk szerint Sobieski nem tudott köz
vetlenül beavatkozni a széles csatamező csoportjainak minden tevékenységébe. 
De hogy nem töltötte volna be a fővezér szerepét? Válaszunk itt az ő javára 
dől el. 

Kahlenbergi tartózkodása idején reggel megkapta Károly herceg jelentését 
és jóváhagyta a támadás megkezdésével kapcsolatos döntését, egyúttal hasonló 
parancsot adott ki a hadsereg többi csoportjának, hogy induljanak meg az el
lenség felé; ezeket a parancsokat Lotharingiai Károly nem adhatta ki, mivel 
a német parancsnokok roppant érzékenyek voltak függetlenségükre. Később 
pedig a hegytetőről figyelte a Nussbergért folyó harcot: ennek bevétele után 
átvette a herceg következő jelentését és egyeztette vele a Waldeck és Sachsen-
Lauenburg számára kiadandó parancsot, amely elrendelte, hogy induljanak 
tovább a frontvonal kiegyenesítésére. Ezt követően, kb. 11 órakor, miután meg
győződött a Lotharingiai Károly parancsnoksága alatt a bal szárnyon folyó ak
ció tervszerű menetéről, saját seregeihez ment, amelyeket már közvetlenül ő 
irányított, de minden bizonnyal utasította a centrum parancsnokait is, kapcso
lódjanak be az akcióba Sieniawski csoportjának védelmében, akiket az ellenség 
rohamozott; itt kicsi volt a távolság és a futár időben át tudta adni a parancsot 
Sachsen-Lauenburg hercegnek, aki nem mondhatott ellent a fővezérnek, mint 
von der Leyen tábornok a szász Reuss tábornoknak. A bal szárny támadásának 
folytatására vonatkozó döntést kb. 17 órakor maga Károly herceg hozta a szá
szokkal való megbeszélés után, de az összes többi seregnek az utolsó támadásra 
felszólító parancsot már Sobieski adta ki, a források szerint ugyanis „minden
hova futárokat küldött, hogy lépjenek harcba".28 Később már nem vezette a 
harcot, mivel maga is közvetlenül részt vett benne, a többi parancsnokhoz 
hasonlóan. 

25 I. m. 322—324. o. 
26 Noha erre kétségtelen bizonyítékok vannak (1. a 17. lábjegyzetet). 
27 Rauchbar: i. m. 268. o. 
28 Diarium artilleriae praefecti (Kluczycki: Akta... 594. o.); Dupontnál ugyanaz. 
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A győzelemnek mindig számos szülőanyja van, a kudarc többnyire á r v a . . , 
Anélkül, hogy valamiben is lekicsinyelnénk a többi szövetséges parancsnok ér
demét, különösen pedig Lotharingiai Károly hercegét, aki fontos szerepet ját
szott a csatában, le kell szögeznünk, hogy a harc kimenetelének felelősségét, 
mint fővezér, Sobieski János király viselte és ezért joggal tartotta az egész 
akkori Európa (a Habsburg állam kivételével) a bécsi csata központi alakjának. 
Az általa játszott szerep jelentőségét a csata szemtanúi is igazolják, s nemcsak 
a lengyelek vagy a lengyel seregben harcoló franciák, hanem a brandenburgiak 
is, akiket igazán nehéz Sobieski iránti elfogultsággal vádolni, így a branden
burgi választó fivére, az anhalti herceg, vagy akár Schlick-Görtz báró.29 Maga 
a lotharingiai herceg, egyik bizalmasához intézett levelében, szerényen leszö
gezte, hogy a király által jóváhagyott rendelkezések szerint cselekedett.30 Ér
demes még hozzáfűzni, hogy a török beszámolók is Sobieski Jánosban látták 
azt a személyt, aki a legnagyobb mértékben hozzájárult seregük vereségéhez.31 

Végezetül le kell szögezni, hogy még napjainkban, az összehasonlíthatatlanul 
jobb összeköttetési eszközök mellett is képtelenek a magasabb parancsnokok 
egy kiterjedt területen folyó harc minden mozzanatába beavatkozni; ezekben a 
helyzetekben a döntéseket a magasabbegységek vagy egységek parancsnokai 
hozzák. Ezzel együtt azoknak a parancsnokoknak tulajdonítják a győzelmet,, 
akik az egész hadműveletet és csatát irányítják. Véleményülik. szerint a dolog 
hasonlóan alakult Bécsnél is. 

* 

A Bécs alatti győzelem valamennyi szövetséges katona közös műve volt. A fel
mentő sereg egyik résztvevője sem tudta volna azt egyedül kivívni, hiszen az 
erős ellenséggel szemben jó együttműködésre volt szükség, amit a csatamezőn 
valóban meg is valósítottak. Lotharingiai Károly csoportosítása 13 óráig cipelte 
vállán a harc terhét, sok órán át .lekötötte a török erők nagy részét, s lehetővé 
tette a szövetségeseknek, hogy elfoglalják kiinduló állásaikat a támadáshoz. 
A lengyel hadsereg megjelenése és a török bal szárny ellen indított támadása 
erejüknek ebbe az irányba történő áthelyezését vonta maga után, amely kö
vetkezésképpen lehetővé tette a szász—osztrák sereg számára a támadás újra
kezdését. Sieniawski alakulatainak — amelyeknek a kritikus pillanatban a kö
zépen elhelyezkedett német seregek segítséget nyújtottak — csapásai a Duna 
menti török erők további gyengülését eredményezték, s lehetőséget teremtettek 
védelmük végleges megtörésére. Ezt a török vereséget eldöntő fordulópontnak 
kell tartanunk. Lényegében eldőlt a csata, de Kara Musztafa egész hadseregé
nek meghátrálásához és meneküléséhez jelentősen hozzájárult a szövetségesek 
egész jobb szárnyának és centrumának támadása, amely megpecsételte a bal 
szárny sikerét és meghatározta az ellenfél kudarcának nagyságát, jóllehet, mi
ként leszögeztük, nem olyan mértékben, ahogyan azt Sobieski János szerette 
volna. A csata idején valamennyi szövetséges katona becsülettel eleget tett 
kötelességének, amit a lengyel király is nagyra értékelt. 

29 Johann Georg von Anhalt a brandenburgi választóhoz. Bécs, 1083. szeptember 13. (Kluczycki: Akta... 393. o.> 
„Der König von Pohlen commandirte en cheff und war überall, wo das grösste Feuer war..." ; idézi O. Forst de Battaglia 
(Jan Sobieski, König von Polen, Einsiedeln—Zürich, 1946. 221. o.) Schlick—Görtz báró, Frigyes Vilmos brandenburgi 
választó futára:, , . . . worauff dann der König von Pohlen hirinnen alles ordinirte". 

30 „Le Roi de Pologne s'est acquis dans cette rencontre une gloire immortelle d'être venu de son royaume pour une 
si grande entreprise et d'y avoir agi en grand roi et en grand capitaine. Je n'y agi par les dispositions qui ont été ap
prouvées et suivies" (idézi: Forst de Battaglia: i. m. 221 o.) 

31 Vö. Dzsebedzsi Hasszán Esiri (Abrahamowicz: i. m. 230. o.) 
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Яп Виммер 

ВЕНСКАЯ БИТВА 12 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА 
Резюме 

С конца XV века отношения непосредственно соседствовавших Польши и Турции до 1670 
то да складывались в основном мирно. Нападение турок в 1672 и 1676 годах настигло Польшу 
врасплох. 

Направленные на создание антитурецкой лиги попытки Яна Собеского, правившего с 1674 
года, в начале не увенчались успехом, и лишь в конце концов 1 апреля 1683 года ему удалось 
заключить союз с Габсбургами. 

Турецкая армия в мае 1683 года начала приготовления к новой завоевательной войне в 
Европе. Однако курс наступления единозначно обозначился только в конце июня, когда турец
кое войско, возглавляемое великим визирем Кара Мустафой, направилось через город Дьёр 
к Вене. 

В соответствии с договором, заключенным с императором Ян Собеский приступил к фор
мированию польских частей и их оснащению, но организация войска — в первую очередь из-
за отсутствия денег — затянулось. В начале сентября 1683 года польские войска прибыли в 
лагерь около Тулльна, сюда направлялись также и имперские части (баварские и франкские). 

Командующим деблокирующей армией был избран Совеский. В битве 12 сентября 1683 
года союзники одержали решающую победу и освободили Вену, находившуюся уже в чрезвы
чайно критическом положении. 

Автор статьи подробно рассматривает, с какими силами участвовали союзники в этой битве 
и какова была их роль в одержанной победе. Автор вступает в полемику как с австрийскими 
и немецкими, так и с польскими историками, первые из которых недооценивали численного 
состава и значения боевых действий поляков, а последние, наоборот, — переоценивали. Опира
ясь на новые исследования, автор анализирует также и роль полководцев Яна Собеского и 
Карла Лотарингского, оспаривая при этом правильность сделанных ранее оценок. 

Jan Wimmer 
DIE SCHLACHT BEI WIEN AM 12. SEPTEMBER 1683 

Resümee 

Die Beziehungen zwischen Poland und der Türkei, die seit dem Ende des XV. 
•Jahrhunderts benachbarte Ländern waren, gestalteten sich bis zu den 1670-er Jah
ren meist friedvoll. Die türkischen Angriffe von 1672 und 1676 fanden Poland un
vorbereitet. 

Die Versuche des seit 1674 herrschenden Polenkönigs Johann III. Sobieski zur 
Bildung einer antitürkischen Liga waren am Anfang vergebens, bis zuletzt am 1. 
April 1683 ist es ihm gelungen, ein Bündniss mit den Habsburgen zu schließen. Die 
türkische Armee begann die Vorbereitungen eines neuen europäischen Eroberungs
krieges im Mai 1683. Aber die Richtung des Angriffes ist erst im Juni eindeutig 
geworden, als sich das türkische Heer unter der Leitung des Großwesirs Kara 
Mustafa durch Raab nach Wien in Bewegung setzite. 

Im Sinne des mit dem Kaiser abgeschlossenen Vertrages, begann Sobieski die 
-Aufstellung und Ausrüstung der polnischen Einheiten, aber die Organisierung 
.zog sich — hauptsächlich wegen Geldmangels — hinaus. Die polnischen Truppen 
erreichten das Lager bei Tulln am Anfang September 1683. Auch die bayerischen 
Tand fränkischen Truppen aus dem Reich gingen ebendahin. 

Das Entsatzheer, geführt von Johann Sobieski, hat in der Schlacht am 12. Sep
tember 1683 einen entscheidenden Sieg davongetragen und entsetzte Wien, die 
schon in einer sehr kritischen Lage war. 

Der Verfasser legt eingehend die Größe der in der Schlacht teilgenommenen 
alliierten Truppen und ihre Rolle in der Erningung des Sieges dar. 'Er läßt sich 
in eine Debatte sowohl mit der österreichischen und deutschen als auch mit den 
polnischen Historikern ein, unter denen die erstgenannten unterschätzten, die 
letzterwähnten übertrieben die Stärke der Polen und die Bedeutung ihrer Kampf-
tätigkeit. Auf seine neue Forschungen gestützt analysiert der Verfasser auch die 
Holle der Feldherren Sobieski und Karl von Lothringen und bestreitet die Rich
tigkeit mancher früheren Wertungen. 
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BÖHM JAKAB 

A MAGYARORSZÁGI FŐHADPARANCSNOKSÁG 1848 TAVASZÁN* 
(1848. április 16—1848. május 23.) 

A kormány hazaérkezése ; a hadügy képviselői Magyarországon; 
a főhadparancsnokságok a reakció eszközei; 

a vezénylő tábornokok esetleges leváltásának lehetőségei 

Az április 11-én hivatalba lépő első felelős magyar minisztérium — megvárva 
az uralkodó által szentesített törvények kinyomtatásának elkészültét és ezeket 
magával vive — április 14-én1 gőzhajón elindult Pozsonyból a fővárosba, ahol 
a szakadó eső ellenére több ezernyi nemzetőrség által fogadtatva, beszéddel, 
káprázatos kivilágítással, tűzijátékkal ünnepelték a megérkezését.2 

Az országos tevékenységét megkezdő és az alkotmányban szentesített törvé
nyeket, valamint a saját rendeleteit végrehajtó hatóságokat szervező kormány 
számára a legnagyobb gondot kétségtelenül a hadügy, az ország területén levő 
katonaság feletti szupremációjának elfogadtatása és annak gyakorlása jelentet
te. Míg azonban a polgári főhivatalokat — bár a régi rendszer hívei közül 
számosan hivatalba kerültek — az esetek többségében a kormány főként a saját 
embereivel, zömében magyar és liberális gondolkodású, a polgári átalakulást 
igenlő, a konmány politikájával egyetértő egyénekkel tölthette be, addig a 
hadügy vonatkozásában változatlanul fennmaradt a régi katonai szervezet,3 

mindennemű személyi változtatás nélkül. 
A magyar minisztérium kinevezéséig a hadügy legfőbb képviselői az ország 

területén a főhadparancsnokságok — General Commandók — voltak, amelyek 
utasításaikat 184Ö tavaszáig az uralkodótól, illetőleg az Udvari Haditanácstól 
kapták. 1848-ban a Budán székelő magyarországin kívül főhadparancsnokság 
működött Erdélyben Nagyszeben, a Bánátban Temesvár, Szlavóniában Péter
várad és Horvátországban Zágráb székhellyel/1 

* A tanulmány első része — mely a március 15-e—április 15-e közötti idő eseményeit tárgyalja — a Hadtörténelmi 
Közlemények (a továbbiakban — HK) 1976/2. számában jelent meg azonos címmel. (241—287. o.) 

1 Budapesti Híradó (a továbbiakban — BpH), 1848. április 10. (813.) 361. o. 
2 BpH, 1848. április 21. (817.) 380. o.; Kéry Gyula: A magyar szabadságharc története napi-krőnikákban.. Bp., 

1899. 252. o.; Széchenyi István: Napló. Szerk. Oltványi Ambrus. Bp., 1978.1848. április 14. 1227. o. 
A fogadtatást és Vasvári üdvözlő beszédét közli: Marczius Tizenötödike (a továbbiakban — MT), 1848. április 15.; 

Nemzeti Újság (a továbbiakban — NU), 1848. április 18. (680.) 1227. o. 
.Tanotychk április 15-re teszi a minisztérium megérkezését. (Johann Janotyckh von Adlerstein: Chronologisches 

Tagebuch der magyarischen Revolution, und zwar bis zur ersten Wiederbesetzung Pesth-Ofens durch die k. k. Trup
pen. Wien, 1851.1—III. I I . 159—101. o.) 

3 Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéből. Pest, 1807. T—II. I. 70— 
71. o. 1848. április 16. 

4 A magyarországi főhadparancsnokság szervezésére, felépítésére, ügyintézésére, ügymenetére, iratkezelésére ép 
irattári rendszerére lásd Böhm Jakab: A Magyarországi Főhadparancsnokság 1848 tavaszán. HK, 1970/2. 241— 
289. o., és A Magyarországi Főhadparancsnokság iratai a Hadtörténelmi Levéltárban. Levéltári Szemle, 1909 3. 
545—569. o. 

— 43 — 



A főhadparancsnokságok vezénylő tábornokai,5 bár vagy magyarországi szü
letésűek voltak (Hrabovszky Győrött, Puohner Selmecen született), vagy ma
gyar indigenátust nyertek (Lederer, Piret), a péterváradi, majd budai vezénylő 
tábornokká kinevezett Hrabovszky János altábornagy kivételével, az udvari 
politika vak eszközei s tántoríthatatlan hívei maradtak,6 és előbb vagy utóbb 
nyíltan szembe kerültek a magyar kormánnyal. Míg a kormánnyal való szembe
helyezkedés elsősorban azoknál a főhadparancsnokságoknál jutott kifejezésre, 
ahol a központi akarat érvényesülését a fővárostól való távolság megnehezítette, 
addig a budai főhadparancsnokság tevékenykedése — az új helyzethez alkal
mazkodni képtelen, a májusi véres összeütközésért a felelősségre vonás elől az 
országból megszökő Lederer Ignác lovassági tábornok távozása után — inkább 
az ügyek menetét burkoltan hátráltató, a Theodor Graf Baillet von Latour tá
borszernagy hadügyminiszterrel titokban kapcsolatot tartó magatartás volt a 
jellemző, amely látszólagos lojalitással ötvöződött.7 

Horváth Mihály erélytelenséggel vádolja a kormányt a főhadparancsnoksá-
gokkal szembeni magatartásában,8 és azt a véleményét fejtegeti, hogy a már
ciusi napokban éppoly könnyűszerrel fel lehetett volna számolni a főhadpa-
rancsnokságokat, mint az Udvari Kancelláriát vagy a Helytartótanácsot.9 

A főhadparancsnokságok vezénylő tábornokai reakciós voltára és leváltásuk 
szükségességére a korabeli sajtó is rámutatott. így például a Nemzeti Újság 
szerint a kormány első teendőjének kellett volna lennie Lederer budai vezénylő 
tábornok felmentése és egy új főhadparancsnok kinevezése. Szatírának minősí
ti egy oly egyén meghagyását e tisztségben, aki nem tud és nem akar a nemzet 
érdekeivel azonosulni, és a megbukott rendszer képviselője.10 A Marczius Tizen
ötödike is Lederer veszélyességére hívta fel a figyelmet, arra az anomáliára, 
hogy a fővárosban nem a kormány, hanem Lederer a tényleges hatalom birto
kosa, és „Míg Lederer a budai ormokon az úr, addig a ministerium rendelkezé
sei nem több, mint irka-firka, hatalma és állása valóságos pünkösdi király
ság."11 

Szerfölött kétséges azonban, hogy a forradalom további balratolódása nélkül 
akár márciusban, akár később valóban oly könnyűszerrel fel lehetett volna-e 
számolni a főhadparancsnokságokat, mint az említett kormányszerveket, hiszen 
a hadsereg és a hadsereget irányító parancsnokságok más szerepet töltöttek be 
a hatalmi rendszerben, mint a feloszlatott kormányszervek, és vitatható, vagy 
legalábbis erősen kérdéses, hogy a vezénylő tábornokok leváltásával, tehát pusz
ta személycserével, megváltozott volna-e a főhadparancsnokságok testületi po
litikai magatartása és viszonya a kormányhoz, illetőleg ez az ország területén 
levő katonságot maga mellé tudta volna-e állítani, vagy annak legalább jóin-

5 Budán báró Lederer Ignác lovassági tábornok, Nagyszebenben báró Puchner Antal altábornagy, Temesvárott 
báró Piret de Bihain altábornagy, Péterváradon báró hrabovai Hrabovszky János altábornagy, Zágrábban pedig 
1848. március 23-tól báró Jellačié József altábornagy látta el a főhadparancsnoki tisztséget. 

6 Vő. Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben. Genf, 1865. I—III. I. 
84., 100. o. 

7 Vö. Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. I—III. rész. Bp., I I I . rész (1906.) 290. o.; Horváth 
Mihály: i. m. 1,170. o. 

Mészáros Lázár így jellemezte a főhadparancsnokok magatartását: „A slavoniai eleinte remonstratiókkal, — a 
bánáti vonakodva, a zágrábi csak a tiszti kinevezések s előterjesztésekre tökéllette el magát, s így mindannyi saját 
tetszése szerint engedelmeskedett." 

A Lederer szökése után a budai főhadparancsnokság ideiglenes vezetésével megbízott báró Boineburg Móric Henrik 
altábornagyról pedig a következőket írja: „...mivel helyben vala, nyilvánosan engedelmeskedett, hanem parancsait 
késedelmesen teljesítette. »(Szokoly Viktor: Mészáros Lázár Emlékiratai. Pest, 1867. I—II. I. 38—39. o.) 

8 Horváth Mihály: i. m. II . 22. o, 
9 Uo. I. 209—210. o. 
10 Nü, 1848. április 27. (685.) 1245. o. Magyarország és Erdély. Pest, április 26. 
11 MT, 1848. május 6. (45.) 178—179. o. Idézi Urbán Aladár: Az 1848. május 10-i katonai vérengzés a budai várban. 

HK, 1968/1. 75. o. 
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dulatú semlegességét biztosítani? De nem kis gondot jelentett volna olyan ka
tonák kiválasztása sem, akiknél a szakismeret megfelelő politikai megbízható
sággal is párosul. Ezt bizonyítja az év tavaszán—nyarán jelentős tisztségekbe 
kinevezett, vagy feladatokkal megbízott tábornokok esete, közöttük az április 
24-én ideiglenes hadügyminiszterré kinevezett Ottinger Ferenc vezérőrnagy; 
a május 15-én az Országos Nemzetőrseregi Haditanács elnökévé kinevezett Bal-
dacci Manó ezredes, később tábornok; Pest városparancsnoka, majd a honvéd
sereg főparancsnokává kinevezett Móga János altábornagy; a péterváradi, ille
tőleg július 7-én budai vezénylő tábornokká kinevezett Hrabovszky János al
tábornagy áruló, vagy jobbik esetben csak ingatag magatartása. A kérdések 
köre még tovább is bővíthető azzal, hogy a kormány által megfelelőnek tartott 
személyek kinevezése elnyerte volna-e az uralkodó szentesítését, és hogy a saját 
védereje alapjainak lerakása és megteremtése előtt összeegyeztethető-e az ész
szerűséggel egy olyan lépés megtétele, amely feltétlenül a reakció megfelelő el
lenlépését eredményezte volna. De egy ilyen lépés — a lehetőségeken túl
menően — ellentétes volt a Batthyány-kormány politikájával is, amely nem a 
forradalom továbbvitelét, hanem a forradalom által elért addigi eredmények 
megszilárdítását tűzte ki célul, az osztrák kormánnyal pedig nem élezni akarta 
a helyzetet, hanem — a körülményeket, az erőviszonyokat és a nemesség na
gyobbik részének érdekeit is figyelembe véve — megegyezésre, kiegyenlítésre 
törekedett, lojalitás tanúsításával, szükség esetén akár kompromisszumok 
árán is.12 

A 'kormány első intézkedései április 16-án; 
az utasítások hatása és következményei 

Ha a reakció magyarországi fő támaszainak, a főhadparancsnokságok ve
zénylő tábornokainak leváltására nem is került sor, a törekvés mindenesetre 
megvolt a Batthyány-kormány részéről — ha kétséges sikerrel is —, hogy en
gedelmességre szorítsa és hadügyi politikája végrehajtásának szolgálatába ál
lítsa őket.13 

A hivatalba lépő kormány első teendői egyike volt, hogy a minisztertanács 
első fővárosi, április 16-i ülésének határozatai14 alapján — a hadügyminiszterré 
kinevezett Mészáros Lázár ezredes megérkezéséig15 a hadügyi tárca ügyeit is 
ellátó gróf Batthyány Lajos által aláírva — rövid egymásutánban több rendeletet 
és utasítást küldjön Lederernek. Az elsőben megütközésének adott hangot, 
amiért a bécsi hadügyminiszter még mindig rendelkezik a magyarországi és a 
kapcsolt részek katonai parancsnokságaival, holott a végrehajtó hatalom gya
korlásának joga kizárólag a magyar minisztériumot illeti. A törvényre hivat
kozva felszólította, hogy a jövőben parancsokat és rendeleteket kizárólag csak 
a magyar minisztériumtól fogadhat el, „ . . . és minden engedetlenség azon tör
vények elleni ellenszegülésnek fog nézetni". Egyúttal arra is utasított, hogy a 

12 Vö. Spira György: A magyar forradalom 1848—49-ben. Bp., 1959. A Batthyány-kormány felemás politikája. 
A kormánv politikájának alapvonalai. 130—132. o.; Urbán Aladár: A nagy év sodrában. Bp., 1981. A magyar Egmont. 
439—461. o. 

13 A Batthyány-kormány hadügyi politikájára lásd Urbán Aladár: A Batthyány-kormány hadügyi politikájának 
első szakasza (1848 április—május), HK, 1971/2. 211—235. o. 

14 Országos Levéltár (a továbbiakban — OL), H5 Az 1848/49-i minisztériumi levéltár ( a továbbiakban — 1848), 
Minisztertanácsi jegyzökönyvek (a továbbiakban — Mtjgyk), 1848. április 16. A minisztertanács határozatát közli: 
KLÖM XII . Kossuth Lajos 1848/49-ben. I I . Kossuth Lajos az első felelős minisztériumban. Sajtó alá rendezte Sinko-
vjcs István. Bp., 1957. 37. o. (14.), valamint Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának történetéhez 
1848—1849.1—II. Pest, 1868—69.1. 60—61. o. (XXX. A.) 

15 A május 7-ilegfelsőbb kézirat alapján csak május 23-án érkezett a fővárosba és vette át a hivatalát. KLÖM 
X I I . szerint május 29-én érkezett haza az itáliai hadszíntérről. (245. o. 5. jegyzet.) 
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főhadparancsnokság kezelése alatt levő fegyvertárakról és hadikészletekről ad
jon haladéktalanul részletes tudósítást a minisztériumnak.16 

A második rendelkezés arról értesítette, hogy a fegyvertárak és a hadíkész-
letek megvizsgálására a minisztérium egy bizottságot nevezett ki, amely április 
18-án délelőtt 10 órakor kezdi meg ellenőrző tevékenységét.17 

A harmadik utasításban elrendelte, hogy a főhadparancsnokságra vonatkozó 
minden jelentést személyesen a hadügyi teendőket ideiglenesen ellátó minisz
terelnökhöz kell küldeni, a többit pedig a minisztériumhoz.18 

De még egy negyedik utasítást is küldött a minisztérium április 16-i kelte
zéssel Lederernek, amelyben felszólította Korponay János tényleges állományú 
főhadnagy áthelyezésére a nemzetőrséghez.19 

A kormány és a vezénylő tábornok közötti hivatalos kapcsolatfelvétel az em
lített félreérthetetlen, határozott hangú utasításokból állott, melyek rendelke
zéseinek végrehajtását Lederer hatásköre csorbításának tekintette. Nincs adat 
a főhadparancsnokság irattárában arra, hogy a kormány elnöke, vagy annak 
valamely tagja a testület nevében tisztelgő látogatást tett volna a vezénylő tá
bornoknál, miként tette azt a maga idején a Miniszteri Országos Ideiglenes Bi
zottmány, vagy hogy az említett utasításokat megelőzően külön átiratban kö
zölte volna a kormányzás átvételét. Feltehető, hogy általános érvényűnek te
kintette a kormány azt a sajtóban is megjelent április 16-i kiáltványt, amelyben 
közölte a hivatalba lépését,20 vagy — joggal — abban bízott, hogy erről a fő
hadparancsnokság volt felettes szervének örökébe lépő bécsi hadügyminiszté
rium értesíti Ledérért és küld számára az együttműködést szabályozó maga
tartási utasításokat. 

Ledérért nem érte váratlanul Batthyánynak sem a végrehajtó hatalom jo
gát kizárólag a magyar minisztériumnak érvényesíteni kívánó rendelkezése, 
sem a fegyvertárak és a hadikészletek megvizsgálására vonatkozó utasítása, hi
szen ilyen törekvései már a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmánynak21 

is voltak. Azzal is tisztában volt — miként ezt április 14-én, a magyar minisz
térium Pestre érkezése napján a bécsi hadügyminisztériumnak küldött levelé
ben kifejtette —, hogy a miniszterelnök megérkezésével nem lesz tovább fenn
tartható a korábbi magatartása, színvallásra kényszerül, és ha megismétli a 
minisztérium a lőszer- és a fegyverkészletről egyszer már kért felvilágosítást 
— ami biztosra vehető —, akkor helyzete teljesen tarthatatlanná válik.22 

Mindenesetre az ugyancsak április 16-i keltezésű, a magyar miniszterelnök
séghez intézett első levele — amely az iktatószámból megállapíthatóan a 
Batthyánytól származó utasítások kézhez vétele előtt keletkezett — meglepően 
lojális hangvételű, mintha közte és a MOIB között semmilyen korábbi nézet
eltérés sem keletkezett volna, vagy mintha az együttműködést a minisztérium
mal — a kedvezőtlen előjelek ellenére — semmi se árnyékolhatná be. Levele

ié Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL), Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai (a továb
biakban — 1848/49): l/58c. Másolat másolata a Ministerium des Kriegswesens (a továbbiakban — MK) irattára 
464/MK számú iratának mellékleteiről. A rendelet kimenő száma: 255. Közli; BpH, 1848. április 30. (824.) 413. o. 

Hasonló tartalmú utasítást kapott az ország területén működő többi főhadparancsnokság is. (OL H3 Miniszterel
nökség hadügyi és nemzetőrségi iratai [a továbbiakban — MEHNI], 1848:4.) 

A temesvárinak szólót közli Thim József: A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. Bp., 1930.1—III. 
I I . 111. o. (48.) 

17 OL H3 MEHNI 1848:3; HL 1848/49: l/58b. Másolat másolata, mint a fenti számnál. A rendelet kimenő száma: 
261. Az irat General Commando (a továbbiakban — GC) iktatószáma: 1848 ein. 277p. 

Batthyány első rendeleteinek eredeti tisztázati példányai nem találhatók fel a budai GC levéltárában. Az első kettő
ről megállapítható, hogy Lederer magával vitte Bécsbe Zanini hadügyminiszterhez, aki április 20-án döntésre felter
jesztette azokat Ferdinándhoz. (464/MK) 

18 HL GC 1848 ein. 280p. Az irat hiányzik. 
19 OL H3 MEHNI 1848:2; HL GC 1848 ein. 273p. 
20 BpH, 1848. április 21. (817.) 377. o. 
21 A továbbiakban — MOIB. 
22 HL GC 1848 ein. 262p. A jelentést teljes terjedelmében közli Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. Függelék, 10. ok

mány, 285—286. o. 
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ben a MOIB április 11-i, az ország határain kívül levő magyar ezredek kiegé
szítésére szánt szabadságos és újonc katonák szállításhalasztásának feloldását, 
és a különböző létszámú, fegyvertelen legénységi csoportok nyáron várható to
vábbításának az engedélyezését kérte. A szóban forgó, Komárom, Pozsony, 
Bécs és Csehország végcélú transzport továbbszállításának megkezdését — tőle 
szokatlan engedékenységgel — a miniszterelnökség kedvező válaszának a meg
érkezéséhez kötötte,23 amihez Batthyány végül is hozzájárult.24 

A Batthyánytól kapott rendeletek, valamint a magyar minisztériummal szem
beni szolgálati viszonyának és magatartásának szabályozását kérő felterjeszté
sére adott ki nem elégítő válasz25 együttes hatására Lederer a legmegfelelőbb
nek azt tartotta, ha Bécsbe utazik, a legfelsőbb utasítások beszerzése céljából.26 

A magyar minisztérium Ledererhez intézett első két utasítása nemcsak ő 
általa jutott el Zanini hadügyminiszterhez és rajta keresztül V. Ferdinándhoz, 
hanem Esterházy Pál útján is, akihez a minisztérium szintén megküldte azo
kat interveniálás céljából.27 Esterházy április 21-én küldte meg Zanininak az: 
ország területén létező főhadparancsnokságokhoz intézett miniszteri rendelet 
másolatát28 azzal a további kéréssel megtoldva, hogy a magyar minisztérium
kívánságának megfelelően rendelje el, hogy Rousseau vezérőrnagy vegye át 
ideiglenesen a magyar hadügyek vezetését, és nevezett e célból utazzék a leg
gyorsabban Pestre.29 Zanini az április 22-i felterjesztésében — amelyhez csa
tolta Esterházy átiratát — sürgősen kérte legfelsőbb parancs kiadását, amely 
tisztázza a magyarországi, a horvátországi, á szlavóniai és a bánáti vezénylő' 
tábornokok helyzetét, mivel az állásuk a kialakult körülmények folytán telje
sen tarthatatlanná vált.30 Rousseau vezérőrnagy ideiglenes kinevezésével és 
Pestre küldésével kapcsolatban pedig azt jelentette, hogy nevezett ezirányú 
alkalmatlansága., főként azonban a magyar nyelvben való járatlansága miatt, 
semmilyen körülmények között se tud a meghívásnak eleget tenni.31 

Ferdinánd néhány szavas válasza mindössze az előterjesztés tudomásul vé
telét tartalmazta és hivatkozott az április 17-i elhatározására.32 Ez a legfelsőbb 
elhatározás Lederer április 14-i, a magyar minisztériummal szembeni állás
pontja kialakításának meghatározását kérő felterjesztésére született meg.33 

23 HL GC 1848 ein. 268p. 
24 Vö. Urbán Aladár: i. m. HK, 1971/2. 213. o. A csapatszállítás körüli bonyodalmakra lásd Böhm Jakab: i. m~ 

HK, 1976/2. 269—270. ő. 
25 Az 1848. március 27-i ein. 141p számú felterjesztésére kapott március 29-i, 898—899 et 906.. CK számú udvarf 

haditanácsi leirat lényegében Lederer addigi intézkedéseit hagyta jóvá, magatartási utasításokat nem tartalmazott. 
Az április 14-i — a későbbiekben említésre kerülő ein. 262p. számú — újabb felterjesztésére pedig még nem kapott 
választ. 

26 OL H3 MEHNI 1848:6; HL GC 1848 ein. 277p. Az irat hiányzik a GC levéltárából. 
27 ÓL H7 Király személye körüli minisztérium (a továbbiakban — KSZKM). 1848:8. 
28 HL 1848/49: 1/44. Másolat az MK irattára 527/MK számú iratának mellékletéről. 
29 OL H7 KSZKM 1848:8. Rousseau személye az április 16-i minisztertanácsban jött javaslatba. (OL H5 Mtjgvk 

1848. április 16. Közli: KLÖM XII . 37. o. [14.1) 
30 HL 1848/49:1/46. Másolat az 527/MK számú iratról. 
31 OL H3 MEHNI 1848:42; HL 1848/49: 1/46. 
Leopold Kousseau Chevalier d'Happoncourt vezérőrnagy csak később, a es. kir. hadsereg Magyarország elleni kon

centrikus támadása után vállalt aktív politikai-közigazgatási szerepet az országban. 
A szabadságharcot megelőző időszakban is szolgált Magyarországon. Az 1830-as években — alezredesi rendfokozat

ban — a budai vezénylő tábornok segédtisztje és a katonai ügyosztály vezetője volt. 1838. március 19-i legfelsőbb 
elhatározással őt nevezte ki Ferdinánd Kayl főhadbiztos és Manlicher élelmezésügyi segédtiszt mellett az 1832— 
1836. évi országgyűlés 11. te. 6. §-a alapján felállított országos küldöttséghez, amelynek az volt a feladata, hogy az 
adózó népnek a katonatartás addigi módjából származó terhei minél előbbi megszüntetése céljából mind a beszállásolt,, 
mind az átmenő katonaság élelmezésére és beszállásolására vonatkozó szükséges adatokat beszerezze. (HL GC 1838. 
ein. titk. 6., 9., 14.) 

Magyarországon állítólag népszerű ember, sőt táblabíró is volt. 1848-ban Bécs parancsnokaként működött. (Sző-
gyény-MarichLászló: Emlékiratai. Bp., 1903.1.16. o. 2. jegyzet.) Később Windisch-Grätz egyik magyarországi tanács
adójaként szerepelt. A tábornagy őt bízta meg Magyarország és Erdély politikai és közigazgatási ügyeinek a vezetésé
vel. Bach, a magyar párt iránti előszeretettel vádolva, bírálta tevékenységét. (Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori 
levéltár. Bp., 1965. 20., 27., 164. o.) 

32 HL 1848/49: 1/46. Zanini az április 22-i előterjesztésére április 29-én kapott választ, amit 882/MK számon 
iktattak. 

33 HL GC 1848 elri. 262p. Az április 17-i elhatározásra és az előzményeire vonatkozóan lásd 2?<5/mi Jakab: i. in. HK 
1976/2. 270—271. o. 
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Zanini Lederer e jelentését kísérő április 17-i előterjesztésében egyetértett a 
vezénylő tábornoknak az általános és a saját helyzetét megítélő értékelésével, 
amely szerint „ . . . tökéletesen korlátozzák a hatáskörében . . ." , a magyar mi
nisztérium rendeletei paralizálják a bécsi hadügyminisztérium kimenő utasí
tásait, joggal várható, hogy rövidesen közvetlen befolyást fog gyakorolni a ka
tonai igazgatás minden ágazatára és ismételten felvilágosítást fog kérni a lő
szer- és fegyverkészletekről.34 

Zanini ezért sürgősen határozott utasítások kiadását tartotta szükségesnek, 
amelyek szabályozzák a magyar minisztériummal szembeni magatartást. Fer
dinánd azonban a kért és remélt, határozott és egyértelmű magatartási utasí
tások helyett azzal záradékolta az előterjesztést, hogy az összhadügyet irányító 
katonai igazgatás arra irányítsa a fáradozásait, hogy a magyar minisztérium
mal ugyanolyan kapcsolatot tartson fenn, mint tartott fenn egykor a magyar 
Udvari Kancelláriával és a Helytartótanáccsal, amelyeknek az előbbi az örö
kébe lépett.35 

A magyar minisztérium két rendeletét, melyeket Lederer személyesen vitt 
Bécsbe, Žanini április 20-án — tehát Esterházy hozzá intézett hasonló tárgyú 
átiratánál két nappal korábban — terjesztette elő az uralkodónak, hivatkozva 
arra, hogy a vezénylő tábornok által kért határozott utasításokat egyedül és 
kizárólag legfelsőbb elhatározástól függően tudja megadni.36 

Miként Esterházy Pál herceg, a király személye körüli miniszter interveniá
lása nem eredményezett semmilyen tényleges intézkedést a bécsi és a magyar 
hadügyminisztérium, illetve az ország területén levő vezénylő tábornokok kö
zötti szolgálati és alárendeltségi viszony rendezésében, ugyanolyan eredmény
telen maradt Lederer, illetőleg Zanini sürgetése is megfelelő legfelsőbb elha
tározások meghozatalára. Ferdinánd ebben az esetben is — ilyenek meghoza
tala helyett — roppant következetességgel az április 17-i elhatározására hivat
kozott.37 

Lényegében tehát körbe topogták az ügyet a megnyugtató megoldás legcse
kélyebb reménye és kilátása nélkül, és ennek terhét súlyos kölöncként hordta 
magával a magyar minisztérium a hadügyi politikája megvalósításában. 

A határozott és egyértelmű utasítás kiadásától való tartózkodás nem ma
gyarázható csupán Ferdinánd határozatlan egyéniségével, vagy a hadügyi kér
dések szétválasztásának kétségkívüli bonyolultságával, hanem inkább az udvar
nak azzal a felismerésével, hogy a forradalommal és a forradalmi vívmányokkal 
szemben az egységes hadsereg és hadügy a legmegbízhatóbb és legeredménye
sebben felhasználható eszköz, a régi rendszer támasza, a magyar minisztérium 
törekvéseiben pedig éppen a hadsereg szétesésének veszélyét, reakciós eszköz
ként való felhasználása lehetetlenülését látta.38 

Zanini akként vonta ki magát az ügyből, hogy április 29-én egyszerűen kö
zölte ezeket az elhatározásokat39 azzal a semmitmondó és a döntést Lederer re 
hagyó kiegészítéssel megtoldva, , , . . . hogy alaposan fontolja meg, hogyan lehet
ne a legfelsőbb rezolúció szellemében, lehetőleg kerülve a konfliktusokat, a 
magyarországi katonai ügyekben való eljárás vonatkozásában a katonai szol
gálat legelőnyösebb eljárását kipuhatolni és megállapítani".* Majd Lederer hiú-

34 HL 1848/49: l/58d. Másolat a 389./MK számú iratról. 
35 Uo. Ezek a megszűnt kormányszervek nem diszponáltak a katonaság felett, hanem az Udvari Haditanács. 
36 HL 1848/49: l/58a. Másolat a 404/MK számú iratról. 
37 HL 1848/49 :,l/58d. Másolat a 389/MK számú iratról. 
38 Vö. Beöthy Ákos: i. m. I I . rész, ötödik könyv, VI. fejezet 509. o.; Hermann Meynert: Geschichte der k. k. öster

reichischen Armee, ihrer Heranbildung und Organisation, so wie ihrer Schicksale, Thaten und Feldzüge von den frü
hesten bis auf die jetzige Zeit. 1—4. Wien, 1852. 4. k. 105., 108. o.; Pulszky Ferenc: Életem és korom. Bp., 1880— 
1882. I—IV. I I . 177. o. 

39 Vö. Walter Wagner: Geschichte des k. k. Kriegsministeriums. I. 1848—1800. Graz—Wien—Köln, 1900. 17. o. 
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ságára alapozva leiratát a következő mondattal fejezte be: „Ha ebben a szer
felett bonyolult ügyben kedvező eredmény érhető el, akkor ez csak az ön ki
próbált belátásától, valamint az ottani személyekről és az ország helyzetéről 
szerzett ismereteitől várható, továbbá a tekintélyétől, amit ön ott megérde
melten élvez, és a minden ügyben tanúsított célszerű eljárásától."40 

A többi főhadparancsnokság közül a temesvári és a péterváradi állásfoglalása 
ismeretes a magyar minisztérium első rendeleteivel szemben. 

A temesvári főbadparancsnök a budaihoz fordult felvilágosításért, aki azon
ban, maga is tanácstalan lévén, csak azt válaszolhatta, hogy a vezénylő tá
bornok Bécsbe utazott a legfelsőbb utasítások beszerzése céljából.41 

Piret altábornagy, temesvári vezénylő tábornok — Ledererhez hasonlóan, 
bár néhány nappal későbben — szintén helyzete tarthatatlanságáról tett je
lentést a bécsi hadügyminisztériumnak és abbeli kételyének adott hangot, mi
szerint katonai tekintélyét sokáig fenntarthatná az országos politikai hatósá
gokkal való nyílt összeütközés nélkül. A nyílt összeütközés kiváltó okaként azt 
tüntette fel, hogy nemcsak a kormány elnöke, hanem a miniszterek is külde
nek parancsokat,42 és hogy a kikindai zavargások lecsillapításával megbízott 
Csernovits Péter Temes megyei főispánt rendkívüli teljhatalommal ruházták 
fel,43 aki még arra sem érdemesítette, hogy átutaztában személyesen felke
resse.44 

Piret mindaddig az osztrák hadügyminisztériumot tekintette felettes ható
ságának, míg az uralkodótól nem kap ellenkező utasítást.45 A május 2-i jelen
tésére a bécsi hadügyminisztériumtól kapott leirat pedig akként szólt, hogy 
az uralkodó később ad ki a kérdésben részletes utasítást, addig a nádorhoz in
tézett április 28-i legfelsőbb kabinetrendeletben foglaltak az irányadóak.46 

A péterváradi vezénylő tábornok, Hrabovszky, nem fordult a budai főhad-
parancsnoksághoz, hanem közvetlenül a minisztériumhoz küldte meg elutasító 
válaszát, amelyet arra alapozott, hogy Bécstől még nem kapott megfelelő ren
delkezést. Az engedelmeskedést legfelsőbb elhatározástól tette függővé, ilyen
nek kiadásában viszont nem kételkedett.47 

Nincsenek pontos ismeretek arról, hogy Lederer milyen utasítást vagy taná
csot kapott Bécsben a fegyvertárak és a hadikészletek megvizsgálását elren
delő miniszteri rendelettel kapcsolatban, az eredményből következően azonban 
feltehetőleg az átmeneti engedékenységet, a konfliktusoktól való tartózkodást 
javasolták neki ebben a kérdésben is. Ezt támasztja alá a bécsi hadügyminisz
térium április 20-án e tárgyban kiadott leiratának iktatókönyvi tárgymegje
lölése,48 valamint Boineburg altábornagynak, Lederer adlatusának április 22-i, 
még a vezénylő tábornok távollétében, de az ő utasítására a magyar kormány-

40 HL 1848/49: 1/58. Másolat a 794 és 795/MK számú iratról. 
41 HL GC 1848 ein. 293p. Az irat hiányzik. 
42 Klauzál Gábor földművelési-, ipar- és kereskedelmi miniszter küldött április 27-én a határvidéki vesztegzár-

íntézetekre vonatkozó utasítást. (HL 1848/49: 1/52.) 
43 ÖL H2 Miniszterelnökség (a továbbiakban — Mein), 1848:284. A kinevezési okmányt közli: KLÖM XII . 79. o. 

<58.), valamint Thim József: i. m. I I . 137. o. (64.) és 14(5—147. o. (70.) 
44 HL 1848/49: 1/06. Másolat az MK 1104/MK—b számú iratáról. Az MK-nak küldött jelentéséből részleteket 

közöl Thim József: i. m. II . 167. o. (81.) 
45 Az ily értelmű álláspontját kifejtő, Csernovits Péterhez intézett levelét közli Thim József: i. m. II . 106—167. o. 

<81.) 
46 Uo. I I . 172. o. (83.) A mondott kabinetrendelet azt tartalmazta, hogy a szentesített törvények a katonai ügyek 

vonatkozásában nem vonnak maguk után változást Magyarország és a monarchia többi állania között. Arra utasította 
a nádort, hogy a magyar minisztériumot ne engedje letérni a törvényes útról, ha pedig erre mégis sor kerülne, a rendel
kezésére álló eszközökkel akadályozza meg a törvényes rend ellen irányuló kihágásokat. (HL 1848/49: 1/55. Másolat 
a 790/MK számú iratról.) 

47 OL H3 MEHNI 1848:70. 
48 Az irat hiányzik. GC iktatószáma: 1848 ein. 289p. Az iktatókönyv tárgyrovatában a következő szövegű meg

jegyzés található: „Ermächtiget das General Commando, die sub 277 vom ung. Ministerium verlangte Untersuchung 
der Waffen und Kriegsvorräthe vernehmen zu lassen." 

4 Had tö r t éne lmi Köz lemények — 49 — 



hoz intézett két átirata, amelyekben lőszerszállítások engedélyezését, továbbá 
a vizsgálat új időpontjának a kitűzését kérte.49 

Batthyány április 27-re tűzte ki a fegyvertár és a lőszerek bizottsági felül
vizsgálatának és azok egyidejű átvételének az idejét,50 amit a főihadparancs
nokság ezúttal tudomásul vett és értesítette róla a tüzérdandárt, valamint az 
óbudai ruházati bizottmányt.51 A lőszerszállítást azonban azzal utasította el,, 
hogy Mészáros Lázár hadügyminiszter megérkezéséig semmilyen hadianyag
szállítást sem engedélyez.52 

Batthyány további rendelkezései április—májusban; 
törekvés az osztrák hadügyminisztérium beavatkozásainak a megszüntetésére;. 

a budai főhadparancsnokság magatartása 

Batthyány első határozott hangú utasításait követő április—május havi ren
delkezései nagy részét továbbra is a határozott hangvétel jellemezte. Az a tö
rekvés tükröződött bennük, hogy a hadügy vonatkozásában a magyar kormány 
tudta és jóváhagyása nélkül semmi se történjék az országban. A magyar mi
nisztérium jogainak gyakorlásában ekkor még következetesen az 1848. évi tör
vények betartása és betartatása érvényesült; kompromisszumokat is elfogadó 
későbbi politikájának — legalábbis lényeges kérdésekben — ekkor még nincs 
nyoma. Igen találóak Batthyány Vay Miklóshoz a tárgyalt időszaknál ugyan 
később — szeptember 22-én — írott levelének, de főként a tavaszi politikájára 
érvényes önvallomásszerű sorai : „ . . . én mindég kész vagyok a törvény és ő 
Felsége kegyelmessége által kezem közé helyezett hatalmat teljes szigorúsá
gában érvényeztetni mind azok ellen, kik az ő Felsége által szentesített törvé
nyek, és azok nyomán létező kormány iránti engedelmességet megtagadják, 
vagy másokat azok megtagadására izgatnak.53 

Következetesen gátat kívánt állítani az osztrák hadügyminisztérium beavat
kozási törekvéseinek. 

Sajátságos, hogy mind a bécsi, mind a pesti minisztériumban utolsóként ke
rült sor a hadügyi tárca betöltésére, és kérdéses, hogy ez pusztán a véletlen 
műve volt-e, szándékosság húzódott-e meg mögötte,5'1 avagy csupán a hadügy 
bonyolultságát tükrözi? Az Udvari Haditanács elnökét, Ficquelmont grófot 
ugyan az uralkodó már március 18-án felmentette a korábbi tisztsége alól,55 

a március 17-én megalakult minisztériumból azonban kezdetben hiányzott a 

49 OL H3 MEHNI 1848:50., 53; HL GC 1848 ein. 288p., 289p. Az utóbbi irat fogalmazványa nincs meg a GC levél
tárában. 

50 OL H3 MEHNI 1848:53. A felülvizsgálatra Ottinger Ferenc vezérőrnagy, Nyáry Pál és Rottenbiller Lipót kapott 
megbízatást. 

51 HL GC 1848 ein. 308p. Az irat hiányzik. 
A bizottság ellenőrző vizsgálatáról nem maradt fenn hivatalos jelentés, ezért az előtalált fegyverek pontos mennyi

ségét sem lehet tudni. A Marczius Tizenötödike 14 000 puska és ugyanannyi pisztoly feltalálásáról tud. (1848. május 3. 
[42.1 166. o. Közli Urbán Aladár i. m. HK, 1908/1, 73. o.) Julian Chemnitz, az Opposition felelős szerkesztője 10 000 
darabról ad számot (Die Opposition, 1848. május 11. [27.] 105. o.) és ugyanennyiről tesz említést Gelich is. (Gelich 
Rikhárd: Magyarország függetlenségi harca 1848—49-ben. Bp., 1882. I—III. I. 23. o.) 

Batthyány Lajos április 28-án 8450 fegyver átadására utasította Ottingert a budai fegyvertárból a megnevezett 
megyék és városok számára. (OL H3 MEHNI 1848:71. Sem Ottinger április 30-án kiadott 60 és 08/H.ü. számú utasí
tásából, sem a fohadparancsnokságnak az utasítás végrehajtását elrendelő május 1-i, ein. 300p számú rendeletéből 
nem lehet pontosan megállapítani a ténylegesen kiadott fegyverek számát.) Ezt követően — hozzávetőleges pontos
sággal megállapíthatóan — még 4300 fegyver átadását engedélyezte (OL H3 MEHNI 1848:88., 101., 102., 103., 114., 
133., 159.), összesen tehát mintegy 14 150 fegyver volt kiszolgáltatható május első napjaiban. Később azonban — fegy
verhiányra hivatkozva — már elutasította több megye és város fegyverigénylését. (Uo. 1848:115., 117., 170., 175., 
247., 292., 293.) Ennek ellenére a magyar hadügyminisztérium a május 17-i, 281. számú, a 10 000 főből álló mobil 
nemzetőrség szervezésére vonatkozó átiratában a budai fegyvertárban falálható további 0000 lőfegyverrel kapcsolat
ban tett intézkedést. (HL GC 1848—B—133/7 B 4320.) 

52 OL H3 MEHNI 1848:50. 
53 OL H2 Mein 1848:729. 
54 Vö. Walter Wagner: i. m. 11. o. 
55 Az új kabinet külügyminisztere lett. 
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hadügyi tárca. Csak április 2-án nevezte ki Ferdinánd Zanini Péter altáborna
gyot hadügyminiszterré,56 aki azonban csak nagyon rövid ideig töltötte be ezt 
a tisztséget. Már április 29-én a saját kérésére felmentették és helyébe a reak
ció tetterős emberét, Theodor Graf Baillet de Latour táborszernagyot nevezték 
ki hadügyminiszternek.57 

Rövid ideig párhuzamosan működött egymás mellett az Udvari Haditanács 
és a hadügyminisztérium. Az előbbi feloszlatását május 11-ével rendelte el az 
uralkodó,58 tényleges tevékenysége azonban hivatalosan csak május 31-én szűnt 
meg.59 Az utolsó rendeletét április 6-i dátummal küldte el a budai főhadpa-
rancsnokságnak,60 a hadügyminisztérium pedig az első, iktatószámmal ellátott 
utasítását április 8-án.61 

A magyar hadügyminiszteri tárcának a kinevezett hadügyminiszter általi be
töltésére még később, május 23-án került sor a kormány sürgetésére. Mészáros 
Lázár megérkezéséig a hadügyminiszteri teendőket a miniszterelnök látta el, 
vagy az ő távollétében valamelyik megbízott miniszter, a minisztérium belső 
irányításával pedig április 24-én ideiglenesen Ottinger Ferenc vezérőrnagyot 
bízta meg Batthyány.62 

Az osztrák kabinet hadügyminiszteri tárcájának betöltése után — az ország 
területén levő főhadparancsnokságok ellenállása mellett — egyre inkább kel
lett számolnia a magyar kormánynak a bécsi hadügyminisztérium politikája 
megvalósítását gátló tevékenységével. 

Április 16-a és május 23-a között — igen éles hangnemben — 5 alkalom
mal63 tiltakozott Batthyány, illetőleg az ideiglenes magyar hadügyminiszter 
Esterházy Pál útján az osztrák hadügyminisztériumnál annak jogtalan beavat
kozásai ellen, amelyeket Esterházy lényegesen tompítva juttatott el a rendel
tetési helyére. A gyakori tiltakozás természetesen nemcsak Batthyánynak azt 
az eltökéltségét bizonyítja, hogy nem volt hajlandó eltűrni az osztrák hadügy
minisztérium közvetlen és illetéktelen beavatkozásait az ország területén levő 
katonaság ügyeibe, hanem azt is, hogy azoknak nem volt sok foganatjuk: az 
osztrák hadügyminisztérium a tiltakozások ellenére sem hagyott fel a közvetlen 
beavatkozás módszerével. Ám Batthyány és az ideiglenes magyar hadügymi
nisztérium határozottságára és elszántságára jellemző, hogy túlmenően a til
takozáson, megtiltották a főhadparancsnokságoknak az ilyen parancsok telje
sítését, vagy ha arra mégis šor került, felelősségre vonással fenyegették őket. 
Kivételt csupán azok a parancsok jelentettek, amelyek végrehajtása magyar 
érdeket is szolgált, ám ilyen esetekben is kiemelték az osztrák hadügyminisz
térium törvénytelen eljárását és a magyar hadügyminisztérium önálló intézke
dési jogát.64 

A bécsi hadügyminisztérium beavatkozásai semlegesítésének és a saját had
ügyi politika megvalósításának egyik sarkalatos pontja volt a magyar had
ügyminisztérium és a főhadparancsnokságok közötti viszony megnyugtató ren-

50 HKB, 1848 K 70/28. Friedrich Walter: Die österreichische Zentralverwaltung. I I I . Aht. Bd. 1. Wien, 1905. S. 5 
Közli: Walter Wagner: i. m. 11. o. ; HL GC 1848—Q—93/2 Q 1754 és uo. ein. 218p. Zanini hadügyminiszteri kinevezését 
április 5-én közölte az Udvari Haditanács a budai íőhadparancsnoksággal. 

57 Friedrich Walter: i. m. 5. o. és KM Präs. (MK) 841/1848. Közli Walter Wagner: i. m. 16. o. ; HL GC 1848—Q—93/3 
Q 2102 és uo. 1848—P—3/3 P 1896. ' 

58 HL GC 1848—Q—93/4 Q 2472. 
59 Walter Waqner: i. m. 20. o. ; KM Präs. (MK) 1276 et 1401/1848.—KAB. Archiv MB, 638/1848. 
60 HL GC 1848 ein. 217p. 
61 HL GC 1848 ein. 234p. 
62 OL HS MKHNI 1848:46; Ernber Győző: Az 1848/49-i minisztérium levéltára. Bp., 1950. 202. o. 
Ottinger ideiglenes hadügyminiszteri megbízását a május 3-i legfelsőbb elhatározásában hagyta jóvá Ferdinánd. 

(HL GC 1848—P—3/14 P 1946.) 
63 Április 16-án, 23-án, illetőleg május 1-én, 6-án és 16-án. (OL H3 MBHNI 1848:35.. 112., 188.; H2 Mein 1848:91 ;. 

H6 KSZKM 1848:9/B; H7 KSZKM 1848:8.) 
64 OL H3 MEHISTI 1848:168. 
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dezése. E célból április 22-én — a minisztertanács határozata alapján — újból, 
az április 16-i rendeletnél még határozottabb hangon és körülírtabb formában 
visszatért Batthyány a függőség kérdésére, a főhadparanicsnokságokat, valamint 
minden hadi hivatalt és testületet, felmentette az osztrák hadügyminisztérium
mal szembeni engedelmesség alól, és' elrendelte, hogy május elsejétől csak a 
felelős magyar hadügyminisztertől fogadhatnak el parancsokat, és ennek tar
toznak a jelentéseiket felterjeszteni.65 E törekvése sem járt nagyobb ered
ménnyel, mint az osztrák hadügyminisztérium beavatkozásának az elhárítására 
irányuló szándéka. Ezt igazolja, hogy parancsokat, például a fegyver- és lőszer
készletek jelentésére vonatkozó parancsát, több ízben meg kellett ismételnie,06 

továbbá az is, hogy a tilalom ellenére a főhadparancsnokságok hivatalos ügyek
ben végig levelezésben állottak Béccsel, és, hogy a hadügyi tárcát átvevő Mé
száros Lázárnak május 28-án és 31-én — kissé megalázó módon — Latourt 
arra kellett kérnie, hogy a budai, valamint a többi magyarországi és csatolt 
részei főhadparancsnokait utasítsa engedelmességre.67 Ezen a felemás helyze
ten maga a bécsi hadügyminisztérium hatáskörét Magyarországon megszün
tető és a magyarországi főhadparancsnokságokat a magyar hadügyminiszté
rium iránti engedelmességre utasító, a későbbiekben ismertetésre kerülő május 
7-i, majd a június 8-i királyi leirat seim változtatott lényegesen. 

Ha az osztrák hadügyminisztérium törvénytelen beavatkozásainak megszün
tetéséhez nem is volt elég ereje és tekintélye Batthyánynak és a magyar kor
mánynak, ahhoz azonban igen, hogy megakadályozza azok tényleges megvaló
sítását. Elsősorban azon rendelkezések elé kívánt nagy következetességgel so
rompót állítani, amelyek az országban állomásozó katonaságot, fegyvert, lő
szert és hadfelszerelést csökkentették volna. Nemcsak megütközését fejezte ki 
Batthyány afölött, hogy az osztrák hadügyminisztérium az örökös tartományok
ban elszállásolt sorezredekhez tartozó szabadságos katonákat és toborzott újon
cokat ugyan az ezredeikhez hívja be, de azután onnan Itáliába irányítja őket, 
hanem meg is tiltotta, hogy ezek elhagyják az ország területét.68 

A magyar minisztérium által Fiúméba őrseregül rendelt 4 gyalog- és egy 
huszárszázad Itáliába szállítását ugyan nem állt módjában megakadályoznia, 
hiszen ez a tudta nélkül történt, de Esterházy Páltól felvilágosítást kért afelől, 
hogy a nevezett századok kiindítása az uralkodó általa ellenjegyzett parancsá
ból történt-e?69 

Rövid huzavona után az osztrák hadügyminisztérium kérésére megtette a 
szükséges intézkedéseket arra, hogy a szardíniái és a nápolyi hajóhad által 
veszélyeztetett dalmát tengerpart védelmére az 5. tüzérezred két százada Fiúmé
ba menjen. A május 8-án ülésező minisztertanács azonban csak azzal a meg
szorítással járult hozzá a két század kiindításához, ha Zágráb elkerülésével 
mennek Fiúméba; ha a parancsaikat a magyar tengervidék kormányzójától 

65 OL H3 MEHNI 1848:34. A rendelkezés vonatkozó részét idézi Urbán Aladár: i. m. HK, 1971/2. 220. o. A mi
nisztertanácsi ülések meglevő április 22-i jegyzőkönyve nem tartalmaz ilyen határozatot, a kiadott rendelkezés viszont 
félreérthetetlenül az április 22-i minisztertanácsi határozatra hivatkozik. Széchenyi Naplójában e napon nemcsak 
a miniszteri konferenciáról tesz említést, hanem a nádornál tartott értekezletről is. (Széchenyi: i. ni. 1848. április 22. 
1235. o.) Magyarázatul az a feltevés szolgálhat, hogy nem a minisztertanácson, hanem a nádori értekezleten hozták 
a határozatot, vagy az, hogy hiányos a jegyzőkönyv. 

60 Az április 17-i utasításon kívül május 13-án, 28-án és a két dátum közötti időpontban, pontosan meg nem álla
pítható napon adott ki újabb parancsot a jelentésre. (OL H3 MEHNI 1848:160., 312., 334.; uo. H75 Honvédelmi 
Minisztérium [a továbbiakban — HM 1, Beadványok [a továbbiakban — Be], 1848:39.) Május 28-ig csupán Hrabovszky 
küldött kimutatást (OL H75 Be 1848:39, 100.), Piret pedig azt jelentette május 20-án, hogy Csernovits Péter rendele
tére Kulterer Ignác Temes megyei alispán és Kiss nemzetőr-százados vizsgálatot tartott a temesi fegyvertárban. (OL 
H3 MEHNI 1848:298.) 

07 OL H6 KSZKM 1848:100/E, 117/E. 
08 OL H2 Mein 1848:91; H7 KSZKM 1848:144/117. 
09 OL H3 MEHNI 1848:135. Ezek a magyar katonák Pármában megadták magukat. (Uo.: 100.) 
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kapják; ha pedig netán az ország határain kívül kívánnák őket alkalmazni, ez 
csak az uralkodó parancsa és Esterházy ellenjegyzése mellett rendelhető el.70 

A két tüzérszázad mellé adott, a Dalmáciában állomásozó 8., 9. és 13. század 
kiegészítésére szánt 72 fő tudta nélküli elindításáról magyarázatot követelt.a 
budai főhadparancsnokságtól,71 a Siebeneicher Bálint tüzérőrnagyot Dalmá
ciába irányító osztrák hadügyminisztériumi rendeletet pedig érvénytelenné 
nyilváníttatta, és végül is csak Boineburg ideiglenes főhadparancsnoknak és 
az osztrák hadügyminisztériumnak a szolgálat érdekére hivatkozó megkeresé
sére engedélyezte nevezett elutazását.72 

Ugyancsak megtiltotta a szintén törvénytelenül Galíciába rendelt Vincze ne
vezetű szekerész hadnagy elutazását Magyarországról,73 és nem engedélyezte a 
Wasa-ezredhez tartozó 240 főnyi pótlék kivitelét Ausztriába sem, mivel ígéret 
hangzott el az ezred hazaküldésére.74 

Következetesen igyekezett Batthyány meggátolni lőpor, salétrom, mindenféle 
lőszer, hadszer és fegyverek kivitelét az országból,73 a május 3-i miniszterta
nácsi határozat alapján pedig Ottingert arra utasította, tiltsa meg lovak kivi
telét az országból, illetőleg vonja felelősségre a bábolnai és a mezőhegyesi 
méntelepek parancsnokait 200 ló kiszállításáért.76 

Jelentéktelennek ítélt kérdésekben azonban az engedékenység hangját ütöt
te meg. így az egri lőportoronynál felállított nemzetőrséget77 — feleslegesnek 
nyilvánítva — április 18-án visszavonatta, aminek következtében az Egerben 
állomásozó cs. kir. zászlóalj szabadon rendelkezhetett a lőporával, de ebben az 
esetben is megtiltotta a lőpor kivitelét az országból, és a főhadparancsnokságot 
tette felelőssé azért, hogy ez ne következzék be.78 

Rottenbiller Lipót javaslatára hozzájárult ahhoz, hogy a feltehetően Eszék
nek szánt, a nemzetőrség által március 28-áról 29-ére virradó éjszaka lefoglalt, 
ekkor a város őrizete alatt levő 33 mázsa lőport térítvény ellenében átadják a 
katonaságnak.79 

Ugyancsak engedékenységet tanúsított — mint már láttuk — a különböző 
ezredekhez tartozó vegyes csoport Komáromba, Pozsonyba, Bécsbe és Csehor
szágba történő továbbszállításának kérdésében is, és általában hozzájárult az 
újoncok és a szabadságolt katonák külföldön állomásozó ezredeikhez való el
szállításához.80 Nem állított akadályt az Ernő főhercegről elnevezett gyalog-

70 OL H2 Mein 1848:102; H3 MEHNI 1848:112, 120; H5 Mtjgyk 1848. május 8. A minisztertanács határozata 
közli: KLÖM XII . 109—110. o. (94.) A két tüzérszázad hajón Bécsig, majd vasúton Ciliiig ment, hogy Zágrábot el 
kerülje. (OL H3 MEHNI 1848:196.) Ferdinánd május 16-án — utólagosan — engedélyezte a két század Fiúméba 
menetelét. (OL H6 KSZKM 1848:17/E.) 

71 OL H3 MEHNI 1848:130, 146. 
72 OL H3 MEHNI 1848:227; H82 HM Biztossági (polgári-gazdászati) osztály (a továbbiakban — Bizt. o.), 78. 

kútfő, 1848:312, 392, 538; H75 HM Be 1848:207. 
73 OL H3 MEHNI 1848:154; H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:267. 
74 OL H3 MEHNI 1848:152. Az Ausztriában állomásozó ezred többszöri sürgetés után csak június 15-én, illetőleg 

16-án érkezett magyar területre. 
75 OL H3 MEHNI 1848:9., 35., 50., 60., 164., 165., 176., 195. 
76 OL H75 HM Be 1848:2054; H3 MEHNI 1848:202. 
77 Április 14-én jelentette lliesenhof vezérőrnagy Egerből a budai GC elnökségének, hogy a nemzetőrség őrszemeket 

állított a lőportoronyhoz arra a hírre, hogy a porosz hercegről elnevezett gyalogezred ott állomásozó 3. zászlóalja el
vonul, és nem tűrhetik, hogy a lőport is kivigyék az országból. A GC elnöksége azzal indokolva kérte április 16-án 
a nemzetőrök visszarendelését a miniszterelnöktől, hogy a lőpor csak lőgyakorlatok céljára szolgál és csak erre a célra 
elegendő. (HL GC 1848 ein. 271p.; OL H3 MEHNI 1848:9.) 

78 OL uo.; HL GC 1848 ein. 281p. 
79 A lőpor mennyisége iratonként eltérő. A GC-nak az Udvari Haditanácshoz intézett március 29-i ein. 154p-

számú jelentésében 35 q szerepel (Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. 280. o., Függelék 7.), Zanini a magyar belügyminisz
tériumhoz április 15-én intézett D 1171-es számú levelében 30 q-ról tesz említést (OL H3 MEHNI 1848:35.), Rotten
biller pedig 33-ról. 

80 Vö. Urbán Aladár: i. m. HK, 1971/2. 214. o. ^ . 
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ezred kiegészítésére szánt és a bécsi hadügyminisztérium utasítására toborzott 
300 főből álló szállítmány útnak indítása elé sem.81 

Engedélyezte, hogy a katonaság élelmezésére Komáromból 5 612 mérő gabo
nát, továbbá a Pesten és az Al-Duna vidékén a katonaság számára felvásárolt 
6 605 V2 pozsonyi mérő búzát kivigyék az országból Alsó-Ausztriába.82 

Feloldva a MOIB tilalmát, hozzájárult ahhoz is, hogy Huber Anasztáz po- . 
zsonyi fakereskedő az ausztriai cs. kincstárral 1847-ben kötött szerződés értel
mében kivihesse az országból a tapolcsányi és ebedeci erdők fáiból készített 
puskaágyakat és ágyútalpakat.83 

A budai főhadparancsnokság pedig, lábhoz tett fegyverrel ugyan, de tudo
másul vette a magyar minisztérium ténykedését, és utasításait, ha nem is lel
kesedve, teljesítette. Pontosan továbbította és végrehajtotta a magyar minisz
tériumnak a csapatok mozgatására vonatkozó utasításait,84 még ha azok nem 
is valósultak meg minden esetben. Abban a csapatmozgatási kombinációban 
például, amelyben a Lipót főhercegről elnevezett gyalogezred 1. zászlóalját 
Temesvárról Fiúméba vonulva Péterváradra, majd a Don Miguel gyalogezredet 
onnan Zágrábba, a Koudelka-gyalogságot pedig Zágrábból Fiúméba rendelte 
Batthyány; ez utóbbi alakulat elrendelt elvonulására a zágrábi General Com
mando ellenállása miatt nem került sor.85 

Bonyolultabb ügyekben viszont, mint például a magyar miniszterelnökség 
május 2-i leiratára, amelyben az elrendelte, hogy a jövőben csak a magyar 
minisztérium ellenjegyzésével ellátott katonai kinevezések érvényesek és csak ' 
így hirdethetők ki,80 vagy a magyar hadügyminisztérium abbeli utasítására, 
hogy a 10 000 fős mobil nemzetőrség tervezett felállítása érdekében tegye meg 
a szükséges intézkedéseket, a budai főhadparancsnokság tanácsosabbnak látta, 
ha a bécsi hadügyminisztériumhoz fordul.87 Ha pedig úgy ítélte meg, hogy a 
hadsereg becsületét és tekintélyét éri sérelem, tiltakozott a magyar miniszter
elnökségnél, így például az április 27-i átiratában az ellen tiltakozott, hogy a 
Budán és Pesten elhelyezett Zanini és Ceccopieri gyalogság között meglehetős 
nyíltsággal mindenféle kísérletekkel a zászlójuk elhagyására, elöljáróikkal szem
beni engedetlenségre, lázadó üzelmekre bujtogatják a katonákat, de ezen túl
menően még nagy számban terjesztett nyomtatott plakátokkal is a katonai hű-
"ség aláásására törekednek. Ezért kérte, hogy a plakátok szerzői, nyomtatói és 
terjesztői, valamint az izgató személyek elrettentő példaként szigorú büntetés
ben részesüljenek.88 

81 OL H3 MEHNI 1848:174. Az Ernő főhercegről elnevezett gyalogezred 3. zászlóalja 788 fővel Székesfehérvárott 
állomásozott, a hadfogadó parancsnoksága Sopronban volt, a fiúnevelő-háza pedig liuszton. (Urbán Aladár: A ma
gyarországi osztrák hadszervezet és a hazánkban állomásozó katonaság 1848 áprilisában. 1. melléklet. HK, 1963/2. 
158—168. o.) A 300 fővel az Itáliában levő két zászlóaljat akarták kiegészíteni. (Vő. Urban Aladár: i. m. HK, 
1971/2. 288. o.) 

82 OL H3 MEHNI 1848:125., 127., 169. 
83 OLH2 Mein 1848:109. 
84 HL GC 1848 ein. 278p., 282p., 283p., 306p., 307p., 31 lp . , 312p., 328p., 332p.. 335p., 374p., 375p., 380p., 381p., 

388p., 390p. 
85 OL H3 MEHNI 1848:59.; HL GC 1848 ein. 311p., 312p., 339p. A GC-iratok hiányoznak. A csapatmozgatást 

április 26-án rendelte el Batthyány. 
86 OL H3 MEHNI 1848:86.; HL GC 1848 ein. 342p. Az utasítás tisztázata nincs meg a GC levéltárában. 
A miniszterelnöki fogalmazványon feltüntetett május 18-i keltezés nyilván téves, hiszen a kiadványozás május 2-án, 

a vettemezés pedig 3-án történt. 
Batthyány Lajos távollétében Deák Ferenc Esterházy Pált is felszólította, hogy tiltakozzék az ausztriai hadügy

minisztériumnál a törvénytelen kinevezések ellen. (OL H7 KSZKM 1848:144/117.) 
87 HL GC 1848 ein. 383p. A nemzetőrségre vonatkozóan a bécsi hadügyminisztérium május 20-án azt válaszolta, 

hogy más lehetőség híján tegyen eleget a felszólításnak. (Uo. 1848 ein. 409p.) Az iratok hiányoznak. A nemzetőrség 
felállítását tartalmazóéin. 383p. számon iktatott irat német nyelvű fordítása megtalálható: HL GC 1848—R—133/7 
Jt 4326. számon. A miniszterelnöki határozat jelzete: OL H3 MEHNI 1848:215. 

88 HL GC 1848 ein. 314p. A „...katonai hűség aláásására..." történő utalás a Károly laktanyában elszállásolt olasz 
nemzetiségű katonák közötti röplaposztogatásra, illetőleg a röplapot osztogató polgári egyén bántalmazása és letar
tóztatása miatt április 11 -én a katonaság és a nemzetőség között kis híján kirobbanó fegyveres összecsapásra vonat
kozik. Az eseményről ír Urbán Aladár A főváros népe és helyőrsége az 1848 március—áprilisi napokban című tanul
mányában. (A nagy év sodrában. Budapest, 1981. 75—78. o.) 
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Erőfeszítések a magyar katonaság hazahozatalára ; 
a május 7-i királyi leirat s annak hatása, eredményessége, 

közzététele, hiányossága és Latour általi értelmezése 

A közcsend és -rend veszélyeztetettsége, az aggasztóan alakuló délvidéki 
helyzet hatására a kormány egyik legfőbb törekvése arra irányult, hogy az 
osztrák hadügyminisztérium megbízható magyar ezredeket irányítson Galí
ciából az országba. Batthyány a magyar katonaság elsődleges feladatának nem 
a Habsburgok családi, az összbirodalom érdekeinek a védelmét tekintette, ha
nem azt, hogy , , . . . Magyarországon a személy — s vagyon bátorságot. . ." biz
tosítsa. Az első felszólítások nem jártak túlzott eredménnyel.89 Zanini közlése 
szerint a Galíciában állomásozó 'ezredeknek más rendeltetést szántak;90 végül 
is az uralkodó a porosz király nevét viselő huszárezred két osztálya hazatérését 
engedélyezte onnan.91 

Április 24-én a minisztertanács harmadízben követelte a Galíciában levő ez
redek közül kettőnek, valamint a Cseh- és Morvaországban állomásozó ma
gyar ezredek legalább egy részének a hazahozatalát.92 Az olasz földön harcoló 
magyar alakulatok hazahívásától eltekintett. 

Mivel sem Esterházy, sem a nádor közvetítése nem járt a kívánt eredmény
nyel, a kormány kijelentette, hogy ha a bécsi hadügyminisztérium a továbbiak
ban is meggátolja a belrend és -béke biztosításához szükséges katonaság haza
térését, olyan lépések megtételére kényszerül, „ . . . minőkre felelősségének ér-
-zete kényteleníti".93 

Néhány nappal a minisztertanács határozata után Eötvös Józsefet Bécsbe 
küldte a kormány, de mivel ő is siker nélkül tért vissza onnan, május 2-án 
maga Batthyány Lajos miniszterelnök utazott Bécsbe, hogy — egyebek mellett 
— a katonaság hazahozatalának és a hadügy szabályozásának megrekedt sze
kerét kimozdítsa a kátyúból.94 

István főherceg április 24-i előterjesztésében ismertette az uralkodóval azo
kat az eljárásokat, amelyekre a magyar minisztérium a katonai közigazgatás 
tekintetében elhatározta magát, és amelyek — a Zanini útján Budára küldött 
április 28-i kabinetrendelet szerint — várhatóan még több aggasztó következ
ménnyel fenyegetnek. Ferdinánd leiratában a törvényes alap megtartására uta
sította a nádort, és arra, hogy minden az ellen irányuló támadással szemben 
lépésről lépésre kell harcolni és a támadást visszautasítani. Megismételte, hogy 
a katonai ügyek vonatkozásában a magyar minisztérium csupán a magyar 
Udvari Kancellária, a Helytartótanács és a. magyar Udvari Klamára helyébe lé
pett, a hadsereg feletti fővezérlet és rendelkezés pedig a saját királyi jogai kö
zé tartozik. Felszólította, hogy a magyar minisztériumot ne hagyja letérni a 
törvényes útról, ha azonban erre mégis sor kerülne, a rendelkezésére álló ha-

89 Március 23-án kérte Batthyány 15—20 000 főnyi magyar katonaság hazahozatalához szükséges rendelet meg
tételét István nádortól, aki pártolólag továbbította a kérelmet Szőgyény László alkancellárhoz az engedély kieszköz
lése végett. (Szőgyény-Marich László: i. m. I. 225—226. o., Függelék, XVI. a.) 

A minisztertanács első ízben április 12-én — még Pozsonyban —, másodízben pedig április 20-án követelte magyar 
katonaság hazahozatalát. (OL HS Mtjgyk 1848. április 12., 20., no. H7 KSZKM 1848:10., 32. A minisztertanácsi 
jegyzőkönyveket közli: KLÖM XII . 23. o. 3., 1/3., 46. o. [25.]) 

90 OL H2 Mein 1848:3/E. 
91 OL H3 MEHNI 1848:56., 267.; uo. H6 KSZKM 1848:17., 18. 
92 OL H5 Mtjgyk 1848. április 24. (KLÖM XII . 64—65. o. [38.]; uo. H2 Mein 1848:69.; Horváth Mihály: i. m. 

101. o.; Spira György: i. m. 135. o.; Urbán Aladár: i. m. HK 1971/2. 216—217. o. 
93 OL H2 Mein 1848:69.; uo. H6 KSZKM 1848:46. KLÖM XII . 64—65. o. (38.); Horváth Mihály: i. m. I. 103. o.; 

Urbán Aladár: i. m. HK 1971/2. 217. o. 
94 Horváth Mihály: i. m. I. 103.; 106. o.; Urbán Aladár: uo. 223. o.; KLÖM XII . 96. o., 2. jegyzet. A május 1-i 

minisztertanács bízta meg Batthyányi azzal, hogy utazzék Bécsbe egy Jellaclčot a magyar kormány iránti engedel
mességre felszólító királyi kézirat kiadására. (KLÖM XII . 96. o. [79.]) A május 6-án kiadott, Jellačiéot engedelmes
ségre felszólító királyi leiratot közli Pap Dénes: Okmánytár . . . , I . 76-77. o. (XXXVILT.) Eötvös József, illetőleg 
Batthyány Lajos május eleji bécsi utazásáról István nádor ad tájékoztatást Ferenc Károly főherceghez intézett május 
elsejei levelében. (Közli Thim József: i. m. I I I . 890—892. o. [4.]) 
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talom elég eszközt biztosít ennek megakadályozására, a jog és a rend megőrzé
sére.95 

Batthyány tárgyalásainak részletei nem ismertek,96 ismertek viszont a tár
gyalás eredményeként megszületett május 7-i, Mészáros Lázárt ezrede átadá
sára és új hivatali beosztásának elfoglalására felszólító97, valamint a hadügy 
egységének, a III. t e 6. és 8. paragrafusa közötti összhang biztosítása érdeké
ben kiadott királyi leiratok. A Latournak szóló leirat akként intézkedett, hogy 
minden olyan rendelkezést, amely az egész hadseregre vonatkozik, vagy az or
szág területén kívül alkalmazott magyar csapatokat érinti, előzetesen meg kell 
tanácskoznia a magyar minisztériummal, illetőleg a magyar hadügyminiszter
rel. Emellett egyértelművé tette azt is, hogy az említett fogalomköribe tartozó 
valamennyi rendelkezést csak a magyar minisztérium juttathatja el az ország 
területén működő főhadparancsnokságoknak, és ez utóbbiak a magyar minisz
térium alárendeltségébe tartoznak. Ugyanakkor a magyar minisztériumot is 
kötelezte, hogy a hadügy egészére hatást gyakorló rendelkezések meghozatala 
előtt értekezzen az ügyben Latourral, a kevésbé jelentőseket pedig utólag kö
zölje vele. A megadott rendelkezéseket a katonai határőrvidékekre is érvé
nyesítette a királyi leirat.98 

A királyi leirat, ha nem is tisztázta a hadügy bonyolult kérdéskomplexumát,, 
mindenesetre törekedett a két minisztérium között kívánatos összhang meg
teremtésére, valamint a hatáskörük megállapítására, és félreérthetetlenül meg
fogalmazta a magyarországi főhadparancsnokságok alá- s fölérendeltségi vi
szonyát és a szolgálati utat. A tényleges eredmény azonban nem volt túlzottan 
jelentős; az ország és a határőrvidék területén elhelyezett katonaság továbbra 
is kapott az osztrák hadügyminisztériumtól közvetlen rendeleteket, amelyeket 
azok igyekeztek végrehajtani. Ezek megszüntetése további tiltakozásokat tettek 
szükségessé.99 

Egy legfelsőbb kabinetrendelet — ugyancsak május 7-i keltezéssel — köz
vetlenül is értesítette a négy vezénylő tábornokot arról, hogy az országban 
levő magyar katonaság a jövőben minden parancsot és utasítást a magyar mi
nisztériumtól kap, és ehhez kell valamennyi hivatalos jelentést megküldeni.100 

A magyar katonaságra történő utalás azonban újabb ellenállási lehetőséget 
is biztosított a főhadparancsnokságoknak és szinte legálissá tette számukra a 
magyar hadügyminisztériumnak a nem magyar katonaságra vonatkozó rende
letei végre nem hajtását, vagy a végrehajtásuk elleni tiltakozást. A budai fő-
hadparancsnokság éppen a királyi leiratra hivatkozva több ízben is kétség
be vonta a magyar hadügyminiszternek azt a jogát, hogy a rendelkezési ha
tásköre kiterjed az ország területén levő nem magyar katonaságra és katonai 
szervekre.101 A május 7-i királyi rendelet e hiányosságát csak a Mészároshoz 
intézett június 8-i, illetőleg 10-i,102 legfelsőbb kézirat korrigálta, amely ki-

95 HL 1848/49: 1/55. Másolat a 790/MK számú iratról. 
90 Némi tájékoztatást ad azokról Szögyény-Marich László: i. m. I. 85—87. o. 
97 OL H2 Mein 1848:203; HL GC ein. 377p. A Ledererhez intézett 1127—1128/MK számú leirathoz csatolt korabeli 

másolat. Közli Gelich Rikhárd: i. m. 1.100. o; Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 77. o.; Szokoli Viktor: i. m. I. Függelék, 
50. o. ; Johann Janotyckh: i. m. I I . 323. o. 

98 HL 1848/49: l/80a. Másolat az 1444/MK számhoz mellékelt 1129/MK számú iratról. Közli Gelich Rikhárd: i. m. 
1.17—18. o. (VI.); Horváth Mihály: i. m. 1.107—108. o.; Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 78—79. o.; Johann Janotyckhr 
i. m. I I . 324. o. 

Az 1129/MK számon iktatott királyi leirat másolatát — az utasításnak megfelelően, de csak — május 12-én küldte 
meg Latour Esterházynak, aki azt 400-as iktatószámmal május 13-án visszajuttatta. 

99 OL H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:207-, 312; uo. Kiadványok fogalmazatai (a továbbiakban — Kf), 1848:150; 
H0KSZKM1848:142/E. 

100 HL 1848/49: l/84a. Másolat az 1130/MK számú iratról. Közli Gelich Rikhárd: i. m. I. 10. o. (IV.); Pap Dénes: 
Okmánytár ..., I. 77. o. (XL.); Thim József: i. m. I I . 182. o. (91.); Johann Janotyckh: i. m. II . 233—234. o. 

101 OL H75 HM Be 1848:207.; uo. H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:392. 
102 OL H2 Mein 1848:302.; uo. H75 HM Be 1848:501. Az első jelzeten található leiraton június 8-a szerepel a kiadás 

időpontjaként, a másodikon viszont 10-e. 
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terjesztette a magyar hadügyminisztérium hatáskörét az ország területén el
helyezett valamennyi katonaságra és megerősítette, hogy a határőrvidék szin
tén a magyar hadügyminisztérium alá tartozik.103 

A május 7-i legfelsőbb kabinetrendeletet másolatban május 12-én juttatta el 
Latour a vezénylő tábornokoknak.104 Leiratában — a királyi rendelet értelme
zéseként — közölte velük, hogy a magyar minisztériummal folytatott tárgya
lásokról — időtrabló komplikációk elkerülése végett — közvetlenül értesíti 
őket, és így előzetes tudomásuk lesz a várható rendelkezésekről. Egyúttal arra 
is utasította a vezénylő tábornokokat, hogy az országban levő magyar csapa
tokra vonatkozó hivatalos jelentéseiket és javaslataikat, amelyeket a magyar 
minisztériumnak kell megküldeniük, juttassák el Bécsbe is, hogy mindenről 
meglegyen a szükséges ismerete, de kérte a magyar minisztérium azon intéz
kedései megküldését is, amelyeket az a vele való előzetes megállapodás nél
kül rendelt el.105 

Latour a fenti értelmezéssel — amely ugyan színleg a kölcsönös tájékozta
tást biztosítani kívánó királyi leirat gyakorlati megvalósítását volt hivatott elő
mozdítani, de annak mégis önkényes és egyoldalú alkalmazása volt — lénye
gében arra teremtett lehetőséget, hogy a bécsi hadügyminisztérium és a fő-
hadparancsnokság között a — látszatra lojális — közvetlen kapcsolatok tovább
ra is fennmaradjanak, amelyek révén lehetséges egymás bizalmas informálása 
a magyar hadügyminisztérium megkerülésével. 

A május 7-i királyi leirat közzététele az ország területén elhelyezett kato
naság körében meglehetősen vontatottan történt. A budai főhadparancsnokság 
ugyan — a jelentése szerint — még május 13-án tájékoztatta a királyi kéz
iratban foglaltakról a generalátus területén az illetékeseket,106 Batthyány pe
dig szintén aznap utasította Ottingert, hogy rendelje el a leirat teljes terjedel
mű közlését a négy főhadparancsnokság alárendeltségébe tartozó csapatoknál 
és testületeknél,107 ennek ellenére Lamberg, a pozsonyi hadosztályparancsnok 
csak 19-én kapta azt kézhez,108 amiből következtetni lehet, hogy az alárendelt 
csapatok még később szereztek róla tudomást. De Mészáros Lázárnak — min
den bizonnyal nem ok nélkül — május 27-én újból el kellett rendelnie, hogy 
ha még nem hirdették ki a legfelsőbb kéziratot, rendelete vételével azonnal 
tegyék azt meg, mert nemcsak tudomásulvételre szolgál, hanem közhírré t é 
telre.109 

A tartalmilag a magyar sajtó által is ismertetett királyi leiratot110 Piret al
tábornagy is kihirdette, nem látva változást a határőrvidék viszonyában, ha
nem csupán az ügyvezetésben.111 

A péterváradi vezénylő tábornok, Hrabovszky altábornagy ellenben nem hir
dette ki, és a május 20-i, Ferdinándhoz intézett felterjesztésében annak elren-

103 A királyi leiratot közli Gelieh Rikhárd: i. m. I. 50—51. o.; Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 183—184. o. (XC.);. 
Johann Janotyckh: i. m. I I . 377—378. o. 

104 A vezénylő tábornokoknak név szerint címzett kabiné t rendeletet is valószínűleg Latournak kellett volna to
vábbítania, aki azonban azt, együttesen a hadügyet szabályozó királyi leirattal, csak május 12-én küldte el — miként 
Esterházynak is —, a saját magyarázó utasításával kiegészítve. 

105 HL 1848/49:1/84. Másolat az 1129—1130/MK számú iratról. GC iktatószáma : 1848 ein. 370p. Az irat hiányaik. 
A temesvári főhadparancsnoksághoz intézett leiratot közli Thim József: i. m. I I . 19C—197.0. 

106 OL H82 HM Bizt. o. 78. kútfő, 1848:621.; HL G0 1848 ein. 370p. Az irat hiányzik. 
107 OL H3 MEHNI 1848:147., 154. 
A minisztertanácsot már május 9-én tájékoztatta a nádor a négy vezénylő tábornokhoz és Latour hadügyminiszter

hez intézett királyi leiratokról (KLÖM XII . 115. o. [97.]), Batthyánynak pedig szintén az nap megküldte azokat.. 
(OL H2 Mein 1848:195. A leiratokat kőzliPap Défies: Okmánytár ..., I. 78—79. o. [XLL, XLII.]) 

A Batthyány és Ottinger aláírásával ellátott utasítást 250/h. ü. számmal május 15-én küldte meg a hadügyminisz
térium a budai főhadparancsnokságoknak, tehát két nappal a ténylegesen megtörtént tájékoztatás után. (HL GC 
1848—Q—11/2 Q 2385.) 

108 OL H6 KSZKM 1848:49/E. 
109 OL H75 HM Kf 1848:8. 
110 BpH, 1848. május 13. (835.) 457. o.; Nemzeti, 1848. május 11. (6.) 23. o. 
111 Thim József: i. m. I I . 197. o. 
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•delését kérte, hogy a határőrvidék ne kerüljön azonnal a magyar minisztérium 
alárendeltségébe, mert ellenkező esetben polgárháború törhet ki, és a határőr
vidék lakosságának császárhűsége alapjaiban inoghat meg.112 

Latour a Hrabovszky jelentését továbbító május 25-i felterjesztésében maga 
is annak a véleménynek adott hangot, hogy a határőrvidéken ne hirdessék ki 
a királyi kéziratot, noha ezt Piret a maga hatásköri területén már publikálta és 
a Pesther Zeitung is közzé tette.113 

Az időközben Innsbruckba menekülő Ferdinánd tanácsosabbnak látta, ha e 
kérdésben egyik irányban sem kötelezi el magát. Június 3-i leiratában a má
jus 7-i kabinetrendeletet csak a katonai határőrvidéknek a márciusi törvények 
szellemében történő új irányítását megkönnyítő előírásnak minősítette, ami 
nem jelenti azt, hogy annak igazgatását kivonnák az összhadügyet intéző had
ügyminiszter hatásköre alól, vagy hogy a hadsereg feletti fővezérletet gátolni 
akarnák. Azt pedig bölcsen Latour belátására bízta, hogy a legmegfelelőbb tá
jékoztatást adja Hrabovszkynak.11'1 Latour — okosabbat nem tehetve — má
solatban szó szerint közölte vele Ferdinándnak a kérdésben kifejtett álláspont
ját.11-' 

A két hadügyminisztérium hatás- és jogkörének szabályozása mellett május 
közepe táján eredménnyel jártak a magyar minisztériumnak a magyar kato
naság egy része hazahozatalára irányuló erőfeszítései is. Esterházy Pál május 
13-án közölte Batthyány Lajossal, hogy Ferdinánd megparancsolta a Morva- és 
-Csehországban állomásozó Miklós- és Nádor-huszárok, valamint egy gyalog
ezred Magyarországra menetelét,116 Pulszky pedig arról tett jelentést május 
20-án, hogy Latour megparancsolta az illetékes főhadparancsnokságoknak a 
szükséges intézkedések meghozatalát Cseh- és Morvaországból a két huszár
ezrednek, Ausztriából pedig a Wasa gyalogezrednek az elindítására.117 Haza
hozataluk azonban további felvilágosítások kérését, sürgetést és utasítások ki
adását tették szükségessé.118 A Wasa gyalogezred ténylegesen csak június 15-
én és 16-án lépett magyar területre,119 a huszárezredek vonatkozásában pedig 
annyi módosult, hogy a Nádor-huszárok helyett a Württemberg huszárezred 
érkezett az országba július utolsó napjaiban.120 

A magyar kormány igyekezete hatáskörének kiterjesztésére Erdély területére; 
Latour és Puchner fondorlatai a székely katonaság kiindításának meggátlására 

Az 1848. évi törvények VII. törvénycikke kimondta ugyan Magyarország és 
Erdély egyesítését, ez azonban csak akkor vált ténnyé, amikor a Kolozsvárott 
május 29-éi\ összeülő erdélyi országgyűlés szintén törvénybe iktatta (I. törvény-
-cikkely) Magyarország és Erdély eggyé alakulását, majd június 10-én az ural
kodó szentesítette az uniót. Ebből következik, hogy az előzőekben ismertetett 
különböző leiratokat és utasításokat csak Magyarország és kapcsolt részei négy 
vezénylő tábornokának címezték, az erdélyinek, báró Puchner Antalnak nem 
küldték meg azokat, és a május 7-i királyi leirat se volt érvényes Erdélyre. 

112 HL 1848/49: 1/119. Másolat az 1801/MK szánni irat mellékletéről. Hrabovszkv felterjesztését közli Thim Jó-
.sef: i. m. I I . 202—263. o. (141.) 

113 HL 1848/49: 1:153. Másolat az 1801/MK számú iratról. 
114 HL 1848/49: l/153a. Másolat a 2277/MK számú iratról. 
115 HL 1848/49: 1/222. 
110 OL H3 MEHNI 1848:192. 
117 OL H3 MEHNI 1848:260. 
118 Erre vonatkozóan lásd: OL H3 MEHNI 1848:332-, 432; HO KSZKM 1848:0/E., 60/E., 102 E., 114/E., 125/E., 

120/E., 200/E., 201/E; H75 HM Kf 1848:65., 292; H75 HM Be 1848/40., 185. 
119 OL H75 Kf 1848:201, 207- Gelich Rikhárd: i. m. I. 37. o. jegyzet szerint 14-én és 10-án érkeztek. 
120 OL H6 KSZKM 1848:197/E, 207/E. A huszárezredekért folvó küzdelemre lásd Rédvay István: Huszáraink haza

itérése 1848/49-ben. Bp., 1941. I I . fejezet 31—46. o. 
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A magyar kormány mindenesetre az erdélyi főhadparancsnokságra is igyeke
zett kiterjeszteni a hatalmát, amikor elrendelte, hogy az Erdélyben nélkülöz
hető csapatokat Puchner indítsa útnak a forrongó Torontál megyébe és kör
nyékére.121 Latour a Puchnerhez intézett május 8-i leiratában helyeselte, hogy 
a vezénylő tábornok — az egyesülésnek az erdélyi országgyűlés által még ki 
nem mondott szentesítésére hivatkozva — nem teljesítette a magyar minisz
térium parancsát, és nevezettet arra utasította, hogy az erdélyi csapatoknak a 
generalátusa területén kívüli alkalmazására kapott parancsnak csak abban az 
esetben tartozik engedelmeskedni, ha azt Bécsből kapja.122 

Puchner báró, bár lekötötték az erdélyi események és hangot adott Erdély 
jogi különállásának, nem mulasztotta el, hogy vezénylő tábornok társainak ne 
küldjön, illetőleg ne kérjen tőlük bizalmas tájékoztatásokat. Május 4-én a bu
dainak küldött titkos értesítést az erdélyi helyzetről, ez pedig viszonzásképpen 
nem csak a nagyszebeninek, hanem a temesvárinak, a péterváradinak és a zág
rábinak is megküldte a szükséges tájékoztatást.123 Május 12-én pedig báró 
Piret bánsági főhadpara:ncsnok ismertette vele a Bánság közállapotát.124 

Május 12^én Esterházy herceg, a hadügyi tárca ideiglenes vitelével megbízott 
Deák Ferenc igazságügyminiszter értesítése alapján, ismét Erdélyből kérte ka
tonai asszisztencia elrendelését Latourtól, ezúttal Közép-Szolnok megyébe.125 

Latour a Puchnernak küldött újabb utasításában diplomatikusan az ő dönté
sére bízta, hogy képes-e segítséget nyújtani.126 Időközben azonban Batthyány 
május 19-i keltezéssel felhívást intézett a szabad székelyekhez és a székely ha
tárőr ezredekhez, hogy siessenek a 12 000 fegyveres katona elhelyezésére fel
állítandó szegedi táborba.127 Batthyány a felhívás kibocsátásáról értesítette 
Puchnert is, kérve eredményes közreműködését128 és Pulszky Ferenc állam
titkár útján Latournak is megküldte e tárgyban kiadott sürgönyét.129 A fel
hívást vivők közül Gál Sándor, az 1. székely határőr ezred volt alhadnagya, 
Dobay Károly ezredesnek, a 2. székely határőr ezred parancsnokának kézbe
sített egyet, aki Puchnerhoz intézett jelentésében a felhívásban foglaltakat a 
2. székely határőr ezred megerőltető szoglálata miatt megvalósíthatatlannak 
tartotta, illetőleg csak abban az esetben kivitelezhetőnek, ha felállítják a 3. 
határőr zászlóaljat.130 

Puchner a felhívás kézhez vételénél valamivel korábban, május 27-én — fel
tehetően báró Wesselényi Miklós hatására — rászánta magát arra, hogy cse
kély erőket küldjön a Partiumba, mégpedig a Tursky gyalogezred 3. zászló
alja 3 századát Közép-Szolnok és Kraszna megyékbe, ezenkívül bizonytalan 

121 Április 20-án utasította a nádor Puchnert, hogy annyi katonaságot irányítson Torontál megyébe és környékére, 
amennyit Csernovits Péter szükségesnek tart. (OL H2 Mein 1848:187.) 

122 HL Abszolutizmuskori iratok. Acten des General Commandos Hermannstadt 1848—1849 (a továbbiakban — 
GC Nagyszeben), 1848 ein. 488p. Az irat kimenő száma: 1172/MK. 

A nagyszebeni főhadparancsnokság iratai nincsenek a HL őrizetében, csupán 3 csomónyi került a kezelésébe a Baden 
bei Wien-i levéltári megállapodást követően az 1848—1852 közötti évekből. 

123 HL GC 1848 ein. 306p. Az iratok hiányoznak. 
124 Közli Thim József: i. m. I I . 197—198. o. (102.) 
125 Esterházy átiratának száma: 174, Latour leiratának száma pedig 1381/MK. Mindkét irat a GC Nagyszeben 

1848 titkos (Gh.) 4. számú ügyirat melléklete. 
120 OL H7 KSZKM 1848:179/147; uo. H2 Mein 1848:395. A Partium — közte Közép-Szolnok — visszacsatolását 

az 1848:VI. te. 1. paragrafusa mondta ki (Magyar Törvénytár. 1830—1800. évi törvénycikkek. Bp., 1890. 230. o.), 
és április 23-án rendelte el a magyar minisztérium a visszakebelezését, amit Közép-Szolnokban és Kővár vidékén május 
15-én hajtottak végre. (Kővári László: Erdély története 1848—49-ben. 39. o.) 

127 OL H2 Mein 1848:210. Korabeli másolatát csatolták a GC Nagyszeben 1848 ein. 585p számú irathoz. A felhívás 
megjelent a korabeli sajtóban is (pl. : Pesti Hírlap [a továbbiakban — PH] , 1848. május 21. [02.1 401. o.; BpH, 1848. 
május 24. [844.1 493. o.; Jelenkor, 1848. május 23. [01.1 251. o.) Közli Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 140—141. o. 
(LXIV.) és Kővári László: Okmánytár az 1848—49-ki erdélyi eseményekhez. Kolozsvár, 1801. 11—12. o. (VIII.) 

128 Közli Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 141. o. (LXV.) és Kővári László: Okmánytár ..., 12—13. o. (IX.) 
129 HL 1848/49: l/159b. Kimenő szám: 272. Másolat az 1844/MK számú irat mellékletéről. 
130 HL Absz.kori iratok, GC Nagyszeben, 1848 ein. 585p. Dobay jelentésének kimenő száma ein. 117. A székely 

katonasághoz intézett felhívást vivő Gál Sándor, Hajnik Károly és Klapka György útját és annak eredményeit rész-
lletesebben ismerteti Urbán Aladár: A székely katonaság segítségül hívása 1848 májusában. (HK, 1980/3. 405— 
420. o.) 
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időre elnapolta a Hannover huszárezred depot-jának tervezett áthelyezését, és. 
engedélyezte egy 80 fős toborzó parancsnokság Szilágysomlyón maradását a 
3 század megérkezéséig.131 

A Batthyány felhívására adott válasza, a színlelés mesterműve, bizonyítva, 
hogy ő sem marad el Lederer mögött. A rendkívül udvarias hangú, magyar 
nyelvű levelében arról igyekezett meggyőzni Batthyányt, hogy ő is óhajtaná a 
hozzájárulást a „szent cél" megvalósításához, ha nem gátolnák szándéka kivi
telében a körülmények.132 A Dobaynak küldött válaszában viszont arra adott 
utasítást, hogy Batthyány felhívásával kapcsolatban nem szabad intézkedni, 
amíg a kompetens katonai hatóságtól nem kaptak utasítást, ezzel is jelezve, 
hogyha magyar minisztériumot nem tartotta illetékesnek.133 Latuor is könnyű
szerrel kibújt az intézkedés kötelezettsége alól, arra hivatkozva, hogy nem tud 
Puchnernak határozott utasítást adni, mivel annak jelentése minden bizonnyal 
úton van, az erdélyi helyzetet pedig nem ismeri.134 

Ha tényleges katonai segítséget nem is eredményezett, de fordulatot hozott 
az ügyben, legalizálta Batthyány utasítását és felhívását, s kiterjesztette a ma
gyar kormány hatáskörét katonai vonatkozásban Erdélyre is az István nádor 
közbenjárására kibocsátott május 29-i, az erdélyi vezénylő tábornokhoz inté
zett királyi leirat, amely arra utasította nevezettet, hogy tegyen meg mindent 
a felhívás eredményessége érdekében, és haladéktalanul teljesítse István fő
hercegnek, mint királyi helytartónak az Erdély területén állomásozó csapatok 
számára kiadott utasításait.135 

A Puchner számára (kiadott utasításról június 2-án Latourt is értesítette Fer
dinánd és felszólította, hogy az utasításban foglaltak megvalósítása érdekében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket.136 

Az ügy ezzel még nem zárult le, áthúzódott Mészáros Lázár miniszteri tény
kedése kezdeti időszakára, és csak június hó második felében vonultak be Er
dély területéről katonák a szegedi táborba. 

További intézkedések a hadügyi helyzet megszilárdítására: 
a katonaság felesketése az alkotmányra; 

a katonaság ellátásának és a katonai kincstári javak hovatartozásának kérdése; 
a magyar címer és a nemzeti színek alkalmazása a katonai épületeken 

A magyar kormánynak az ország területén levő katonaság feletti fennható
sága és a katonaságnak az ország s a kormány iránti hűsége egyik biztosítékát 
jelentette az eskü letétele az új alkotmányra. A forradalmi ifjúság által a nem
zet kívánságaként megfogalmazott 12 pont közül a 10'., amellett, hogy követelte 
a magyar katonák hazahozatalát és a külföldiek elvitelét az országból, azt is 
tartalmazta, hogy a katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Az országgyűlés 
március 23-i kerületi ülése — egyebek mellett — a magyar hadseregről szóló 
törvényjavaslatot tárgyalva, annak 1. paragrafusában kimondta, hogy a ma
gyar hadsereg tegyen esküt az alkotmányra, a 2. paragrafus pedig rögzítette 
az eskü szövegét,137 a'törvényjavaslatot azonban Batthyány, főként a külföl-

131 HL Absz.kori iratok, GC Nagyszeben, 1848 titkos 2. Csatolva a titkos 4. számú irathoz. 
132 Uo.: titkos 4; OL H2 Mein 1848:546. 
133 HL Absz.kori iratok, GC Nagyszeben, 1848 ein. 585p. A kompetens szót a fogalmazványban aláhúzták. 
134 OL H6 KSZKM 1848:47/E; uo. H2 Mein 1848:416; HL 1848/49: 1/159. Másolat az 1844/MK számú iratról-
135 OL H2 Mein 1848:435 ; HL 1848/49 : l/166a. Másolat a 2108/MK számú iratról. A királyi leiratot közli Johann 

Janotyckh: i. m. I I . 349. o.; Kővári László: Okmánytár ..., 15—16. o. (XIIL); Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 159. o, 
(LXXVII.) 

136 HL 1848/49: 1/166. Másolat a 2108/MK számú iratról. 
137 Jelenkor, 1848. március 30. (39.) 157. o.; NU, 1848. március 28. (667.) 1061. o. 
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•don levő magyar katonaság hazahozataláról szóló 3. paragrafusának a dinasz
tiára nézve veszélyes volta miatt félretétette.138 

A katonaság felesketését az alkotmányra Széchenyi is veszélyesnek minősí
tette, és benne az utolsó kötelék eloldásának a veszélyét látta.139 

Az 1848. évi törvényben a törvényjavaslatból csak annyi maradt meg, hogy 
a katonaságnak az országon kívüli alkalmazását, valamint a kinevezéseket ka-' 
tonai hivatalokra az uralkodó határozza meg, a király személye körüli minisz
ter ellenjegyzése mellett.140 Ez nem jelentette azonban az alkotmányra való 
felesketés igényének és szükségességének a feledésbe merülését. Április 25-én 
a bécsi hadügyminisztérium leiratban közölte a budai főhadparancsnoksággal, 
hogy az uralkodó elrendelte a csapatok felesketését az alkotmányra.141 

Zanini rendelete szerint az eskü szövegében a „Wir schwören treu und 
gehorsam zu seyn" után a következő kitételt kellett beiktatni : „ . . . die Ver
fassung zu beobachten und zu beschützen." Azon túlmenően, hogy a módosí
tott esküszöveg csak általánosságban említette az alkotmányt, volt még egy 
hiányossága, nevezetesen az, hogy a már felesküdött katonaság újra felesketé
sét az alkotmányra, nem írta elő, hanem csupán az újonnan katonai szolgá
latba lépőket kellett azok felavatásakor és bemutató szemléin az új eskü-
.szöveg szerint feleskettetni.142 A fenti rendelet fogyatékosságait korrigálta 
Batthyánynak május 14-én Ottingerhez intézett utasítása, amelyben elrendelte 
a magyar koronához tartozó katonaság, az ország területén levő minden hadi
testület és -hivatal megeskettetését az alkotmányra, az esküszöveg pedig oly
képpen módosult, hogy a „ . . . mindenkor hívek és engedelmesek leszünk . . . " 
kitétel után „ . . . a magyar alkotmányt fenntartani és védelmezni fogjuk" ki
fejezés jött.143 

A két esküszöveg között csupán egy szó eltérés van, ennek az egy szónak a 
jelentősége azonban mégis óriási: a katonaság hűsége biztosításának és enge
delmességre szorításának egyik számottevő eszköze volt. Ezt a felismerést fe
jezték ki Mészáros Lázárnak már az eskü letétele után Ujházy László Sáros 
megyei főispánhoz intézett levele sorai. „Ezen eskü formában — írta — bár 
még sok a kívánni való, mindazonáltal függetlenségünkre nézve egy lépéssel 
általa újabban előre haladánk, mi korántsem megvetendő jelen vészterhes kö
rülmények között.. ,"144 

Jelentőségét felismerte Latour is, és ezért a magyar hadügyminisztérium ké
rését, hogy a megfelelő szellemben utasítsa a főhadparancsnokságokat,145 az
zal hárította el, hogy a legfelsőbb elhatározás alapján megváltoztatott eskü
forma a Magyarországon és melléktartományaiban levő katonaság részére 
sem tesz sem lehetővé, sem pedig szükségessé bármilyen módosítást.146 A ma
gyar alkotmányra való felesketés ellenzői közé tartozott Boineburg is. A Bat
thyányhoz küldött jelentésében azt fejtegette, hogy a rendes ezredeknél fegyel
mi tekintetben zavarok keletkeznek, ha azokat a magyar alkotmányra esketik 

138 BpH, 1848. március 25. (795.) 290. o. 
139 Széchenyi István: i. m. 1848. március 22.1213. o. 
140 Magyar Törvénytár, I I I . te. 8. §. 219. o. 
141 OL H75 HM Be 1848:9; HL GC 1848 ein. 315p. A GC-nak küldött utasítás eredetije a lenti HM számon talál

ható. Kimenő száma : 645/MK—g. 
Puchner altábornagynak az alkotmányra leteendő esküt elrendelő köriratában az auszlriai hadügyminisztérium 

645/MK számú leirata keltezéseként — feltehetően tévesen — április 20-a szerepel. (Közli Körári László: Okmánv-
tár ..., 9. o. [V.l) 

142 Uo. 
143 OL H3 MEHNI 1848:150; no. H82 HM Bizt, o., 85. kútfő, 1848:2(58. Ottinger május 17-én küldte el a rendel

kezést a főhadparancsnokoknak. (OL H75 HM Kf 1848:54.) 
144 OL H75 HM Kf 1848:54. 
145 OL H75 HM Kf 1848:54; uo. HC KSZKM 1848:97/E. 
140 OL HO KSZKM 1848:170,E. 
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fel. Aggálya alátámasztására mellékelte Lamberg levelét, aki hadosztályai tiszt
jeinek az eskü letétele elleni ellenszenvéről tett jelentést.147 

Május 20-án István nádor és Batthyány Lajos intézett felhívást a katonaság
hoz, amelyben felszólították azt az egyetértés megtartására, és hogy pontosan 
teljesítse a magyar hadügyminisztérium parancsait. Egyúttal annak a remé
nyüknek adtak hangot, hogy az alkotmányra teendő esküjét az uralkodó és a 
haza iránt eddig tanúsított ragaszkodással fogja teljesíteni.148 Másnap a mi
nisztertanács ülésén indítványozta Batthyány a katonaság felesketését az al
kotmányra, és ilyen irányú utasítást adott Ottingernek, valamint a belügymi
nisztériumnak is.149 Számolva azonban az eskü letételének esetleges megtaga
dásával és az ebből származó bonyodalmakkal, olyan határozatot hozott a mi
nisztertanács, hogy erre csak az uralkodó által kinevezett hadügyminiszter 
megérkezése és tárcája átvétele után kerüljön sor.150 

Az ország területén levő katonai hatóságok, parancsnokságok, alakulatok és 
fegyverzet feletti rendelkezési jog gyakorlásán túlmenően csakhamar jelent
keztek a két kormány közötti vagyoni-pénzügyi bonyodalmak részét képező 
ellentétek katonai vetületei is, nevezetesen az országban állomásozó katonaság 
ellátása, valamint a kincstári tulajdon hovatartozása kérdésében. 

A bécsi pénzügyminisztérium április 8-i átiratában151 arról értesítette az 
osztrák hadügyminisztériumot, hogy elzárkózik minden további fizetéstől a 
magyar királyság számára, mivel ez pénzügyi vonatkozásban felszámolta a kap
csolatot az államiközponttal és megszüntetett minden befizetést a es. kir. pénz
tárba. Ezért arra kérte az utóbbit, hogy Magyarország május havi katonai költ
ségeit egyáltalán ne vegye figyelembe. A hadügyminisztérium e tárgyban tett 
felterjesztésére152 Ferdinánd az április 12-i legfelsőbb rezolúciójában arra ha
talmazta fel a cs. kir. pénzügyminisztériumot, hogy a katonaság szükségletei
nek biztosítása érdekében kérje herceg Esterházy közreműködését és egyúttal 
a nádort is felszólította, hogy figyelmeztesse a magyar minisztériumot arrar 
hogy ne idézzen elő zavarokat a szolgálatban, és lehetőleg minél előbb orvosolja 
a pénzügyi nehézségeket. 

A fenti előzményeket is ismertető április 17-i hadügyminiszteri leirat a má
jus havi pénzszükségletet akként állapította meg, hogy a budai, a kassai, a po
zsonyi, a zágrábi és a péterváradi hadipénztárak számára 300 000,—, 20 000,—, 
100 000,—, 120 000,—, illetőleg 30 000,— forint dotáció szükséges, míg a többi 
hadipénztárnak, miként a debreceninek, a besztercebányainak, a soproninak, a 
pécsinek és a temesvárinak a májusi pénzszükségletét a meglevő ellátmányma
radványból lehetne fedezni. Végül arra utasította a vezénylő tábornokot, hogy 
— hivatkozva az április 12-i rezolúcióra és a másolatban megküldött előzetes 
tárgyalásokra — lépjen azonnal érintkezésbe a magyar pénzügyminisztérium
mal az 570 000,— forintnak a hadipénztárak számára történő biztosítása érde-

147 OL H3 MEHXI 1848:228. 
148 OL H3 MEHNI 1848:200. A parancsot a korabeli sajtó is ismertette, pl.: BpH, 1848. május 20. (840.) 501. o.,* 

Jelenkor, 1848. május 25. (02.) 250. o.; PH, 1848. május 23. (03.) 405. o. Közli: Pap Démes: Okmánytár ..., I. 137— 
138. o. (LXII.) A felhívást a nádor abból az alkalomból adta ki, hogy Ferdinánd Innsbruckba ment. és azt valamennyi 
f őhadparancsnokság napiparancs formájában teljes terjedelmében tartozott kihirdetni. 

A temesvári GC-nak küldött felhívás eredeti tisztázati példánya megtalálható: HL 1848/49: 1/114. 
149 OL H3 MEHNI 1848:204, 235. 
150 OL H5 Mtjgyk 1848. május 21. Közli: KLÖM XII . 101. o. (120.) 
Piret sem tartotta tanácsosnak a nádor felhívásában jelzett eskünek közeli letételét a magyar alkotmányra. (OL 

1175 HM Be 1848:153.) 
A fővárosban az eskütétel napja az uralkodó névnapján, június 1-én volt A Ceccopieri ezred valóban nem akart 

felesküdni, csak Mészáros Lázár meggyőzésére tette azt le, és egy százada rövidesen fellázadt a Károly-laktanyában. 
( Gelich Rikhárd: i. m. I. 35—37. o.) Az eskü szövege még további vitákra adott okot a két hadügyminisztérium, illető
leg a budai főhadparancsnokság között. 

151 HL GC ein. 284r. A pénzügyminisztérium átiratának száma: 2990/p.p. 
152 Uo. 1848. április 11-én terjesztették fel 101/MK számmal. 
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kében, ha pedig a tárgyalások — a várakozással ellentétben — nem járnak a 
kívánt eredménnyel, akkor kérje személyesen a nádor közreműködését.153 

Nem ismeretes, hogy folyt-e tárgyalás az ügyben a főhadparancsnokság és a 
magyar pénzügyminisztérium között, abból a tényből azonban, hogy a 19-én 
érkezett utasítás ügyében az előbbi már 20-án a nádorhoz fordult, arra lehet 
következtetni, hogy erre nem került sor. 

István nádornak az ügyről már előzetesen ismerete volt. Az osztrák pénz
ügyminisztérium ugyanis — mivel Esterházy Pál nem vállalta a közvetítést — 
hozzá fordult. A főherceg Kossuthnak küldte meg intézkedés céljából a bécsi 
pénzügyminisztériumnak az uralkodó április 12-i, az adók befizetésére és a ka
tonaság eltartására vonatkozó kéziratára alapozott, április 13-án Esterházy hoz 
és április 15-én hozzá intézett átiratát, amelyben 350 ezer forintos hátralék 
megtérítése154 mellett azt követelte, „hogy a Magyarországban s kapcsolt ré
szeiben tanyázó katonaságnak a magyar financziákból való élelmezése s fize
téséről gondoskodtassék."155 

Kossuth a nádorhoz intézett válaszában a katonaság ellátását illetően nem 
látott aggodalomra okot, szükségesnek tartotta azonban annak elvi tisztázását, 
hogy a magyar pénzügyminisztérium a magyar hadsereg ellátásához szükséges 
költségeket tartozik-e fedezni, vagy pedig az országban elhelyezett katonaság 
élelmezéséről és fizetéséről kell-e gondoskodnia.156 Ugyanakkor arra is rámu
tatott, hogy a különböző katonai testületek ellátmányának biztosítása az 
1847/48. évi országgyűlés által a királyi udvartartás és a közös kiadások fede
zésére megállapított 3 millió forint terhére történhet csak. A hadipénztárak 
májusi dotációjának biztosítása érdekében arra kért felhatalmazást, hogy az 
illetékes kincstári pénztárak az utolsó három hónap átlagát alapul véve hitelt 
nyújthassanak. Végezetül utasítás kiadását kérte, hogy az 1848. évi hadiadót a 
törvényhatóságok a kincstári pénztárakba szállítsák és ne a hadipénztárakba, 
mivel ezeket a jövőben a kincstári pénztárak fogják ellátni.157 

István nádornak Boineburg altábőrnagyhoz intézett április 23-i leiratában 
nyomát sem találni Kossuth fentebbi fejtegetéseinek. Pusztán arról értesítette 
a főhadparancsnokságot, hogy a pénzügyminiszter utasítást kapott a Magyar
ország területén állomásozó csapatok kiadásai fedezésére a korábban kialakult 
gyakorlat alapján, és a május havi pénzszükségletek kiutalására a kincstári 
pénztárak útján.158 

A hadügy feletti jog gyakorlásának szerves részét képezte a katonai keze
lésben levő javak, így elsősorban a két méntelep lóállományának, valamint az 
óbudai ruházati bizottmány felszerelési és ruházati tárgyainak számbavétele 
és ellenőrzése. A mozgó nemzetőrség (azonos a későbbi honvédséggel) szerve
zésében a felfegyverzés és a kiképzés mellett fontos feladatot jelentett annak 
lovakkal és felszereléssel való ellátása is. Kézenfekvő, hogy a kormány ezek 
egy részét a katonai kezelésben levő bábolnai és mezőhegyesi méntelepek ló-
állományából, valamint az óbudai ruházati bizottmány készleteiből igyekezett. 
biztosítani.159 

153 Uo. A bécsi hadügyminisztérium utasításának száma: 230 et 334/MK. 
154 KLÖM XII . 40—47. o. (20.) (OL István nádor lt. Miniszteri 1848. 897—898., 900.) 
155 Uo. 47. o. c). 
150 Ugyanezt a gondolatot fejtegette Batthyány Lajos is a nádorhoz intézett április 29-i levelében, és az ország

gyűlést tartotta illetékesnek a kérdés tisztázására. (OL H2 Mein 1848:90.) 
157 OL H2 Mein 1848:70. Közli: KLÖM XII . 40—49. o. (20.) (OL Pénzügymin. Elnöki 35/1848.; Miniszterelnökség 

70/1848.) 
158 HL GC 1848 ein. 297r. A leirat kimenő száma: 901. 
159 A mezőhegyesi katonai méntelep a maga több mint 3000 lovával nemcsak az országnak, hanem Európának is 

egyik legnagyobb méntelepe volt. A bábolnai, amely az előbbinek a fiókintézetét képezte, az udvar számára tartott 
550—000 lóvalrendelkezett. Mindkettőt I I . József alapította 1780-ban, illetőleg 1789-ben. (Fényes Elek: Magyarország 
leírása, I. 00. o.; KLÖM XII . 88. o. 1 jegyzet.) 
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Kossuth Lajos pénzügyminiszter április 29-i átiratában kérte Batthyány La
jos miniszterelnök utasítását arra vonatkozóan, hogy a minisztérium a két 
méntelep javait magyar kincstári kezelésbe vegye.100 

A magyar kormány szándékát a katonai méntelepek átvételére május 5-én 
jelentette a főhadparancsnokság a bécsi hadügyminisztériumnak és magatar
tási utasítást kért.161 A hadügyminisztérium május 8-án és 12-én közölte le
irataiban, hogy a katonai méntelepek milyen magatartást tanúsítsanak, és mi
lyen módon kell védeni a kincstári érdekeket.162 

A mezőhegy esi méntelep parancsnoksága csak május 19-én jelentette a fő-
hadparancsnokságnak a magyar minisztérium felszólítását a ménes átadásá
ra,163 ami ellen az előbbi — Ferdinánd május 10-i parancsára hivatkozva — 
az utóbbinál tiltakozását jelentette be, kétségbe vonva a tervezett kisajátítás 
jogi alapját. Ugyanis — hangzott az érvelés — a két méntelepet nem a ma
gyar királyság, hanem az osztrák összbirodalom katonai kincstára pénzeszkö
zeiből alapították, és azóta is innen fedezik minden költségeit. Ezért az osztrák 
monarchia katonai kincstárának tulajdonjoga nem lehet vitás a két méntelep 
esetében, Magyarország legfeljebb adóra tarthat igényt. Ha a magyar minisz
térium ennek ellenére mégis elrendeli a méntelepek átadását, akkor a főhad
parancsnokság — fenntartva mindazon eszközök alkalmazásának jogát, ame
lyeket a magánjog Magyarországon az ingatlanok birtoklásának a védelmére 
nyújt — a legünnepélyesebb óvását jelenti be.16'* A méntelepek parancsnoksá
gainak is arra adott parancsot, hogy utasítsák el a méntelepek átadását, az 
odaérkező bizottságnak azonban adjanak meg minden szükséges fölvilágosí
tást.165 

A méntelepek kincstári kezelésbe szándékolt átvételénél valamivel később, 
május 16-án adott Batthyány Ottinger vezérőrnagynak utasítást arra, hogy kér
jen kimutatást az óbudai ruházati bizottmánytól a kezelésében levő ruházati és 
felszerelési tárgyakról, és egyúttal azt is meghagyta, hogy az említett szerv 
szerezze be a honvédek egyenruhájához szükséges posztót és katonai szabókkal 
készíttesse el azokat.166 

A főhadparancsnokság ezúttal óvatosabb volt. Nem jelentett be ünnepélyes 
óvást, hanem csupán azt közölte, hogy az óbudai ruházati bizottmány készletei 
nemcsak a hozzá utalt csapatok és alakulatok szükségleteinek a fedezésére szol
gálnak, hanem készleteket küldenek a grazi ruházati bizottmánynak is, amely 
az itáliai hadsereg felszerelését is biztosítja. Szükségesnek tartotta a figyelmet 
arra is felhívni, hogy a bizottmány készleteinek beszerzését, illetőleg a külön
böző felszerelési cikkek elkészíttetését nem kifejezetten magyar pénzből fede
zik, hanem összmonarchiai financiákból. Ha ennek ellenére mégis az óbudai 
ruházati bizottmány készleteiből kívánná biztosítani a minisztérium a nemzet
őrség felszerelését, újabb utasítás kiadását kérte.167 

Mind a méntelepek, mind a ruházati bizottmány feletti felügyelet gyakor
lása, illetőleg a javaik feletti rendelkezés kérdésében április—májusban ki
alakult vita csak később, a nyár folyamán, Mészáros Lázár hadügyminiszter 
megérkezése után kulminált, ezért részletesebb bemutatása itt nem indokolt. 

160 KLÖM XII . 88. o. (71.) (OL Pénzügymin. Elnöki 254/1848.) 
161 HL GC 1848 ein. 351 r. Az irat hiányzik. 
102 HL GC 1848 ein. 304r. Az MK leiratainak kimenő száma: 1188 és 1238. Az irat hiányzik. 
103 HL GC 1848 ein. 395p. A jelentés megtalálható: OL H75 HM Be 1848:5. A várható igényről május 15-én tett 

jelentést a méntelep parancsnoksága. (HL GC 1848—R—2/15 R 4138.) 
104 Uo. 
105 HL GC 1848—R—2/15 B 4138 és ad 4138, R 4307 és ad 4307; OL H75 HM Be 1848:1051. 
100 Urban Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp.. 1973. 297., 320. o.'(OL H82 HM Bizt. 

o., 102. kútfő, 1848:14; uo. H3 MEHNI 1848:199.) 
107 OL H75 HM Be 1848:20. 
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Csupán annyit kívánunk előrebocsátani, hogy június 20-án Batthyány arra uta
sította a hadügyminisztert, hogy a ruházati bizottmánynál ruházati anyag és 
felszerelési tárgyak engedély nélküli elküldéséért vonja felelősségre a ruházati 
bizottmány parancsnokát, a méntelepeknél pedig azokat, akik vétkesek a mé
nesek átvételére kiküldött kormánybiztos el nem ismeréséért, valamint a ka
tonaság részéről tanúsított idegenkedés és ellenséges indulat szításában.168 

Az 1048. évi törvény visszahelyezte jogaiba a nemzeti színéket169 és elren
delte a nemzeti lobogó s az ország címere használatát nyilvános ünnepek alkal
mával minden középületen.170 

A törvényjavaslat március 23-i tárgyalása előtt országos mozgalom követelte 
a középületeken — köztük laktanyákon és kincstári épületeken — a régi jel
vények, zászlók és feliratok helyett a nemzeti zászló, címer és színek haszná
latát. A tömegkövetelés hatására Pest megye a március 21-i közgyűlésen elfo
gadott határozat alapján arra szólította fel Batthyányi, hogy a középületeknél 
, , . . . eddig az ország függetlenségének és nemzetiségének lealacsonyító gúnyául 
alkalmazott ausztriai színeknek és császári jeleknek az ország három színével 
és czímerével felcseréltetése eszközöltessék".171 Nyáry Pál népküldöttség el
nökeként ugyanezt követelte a fővárosi hatóságoktól,172 Klauzál Gábor pedig 
Ledererrel tárgyalt arról, hogy a laktanyákra tűzzék ki a nemzetiszínű zászló
kat.173 

Az általános követelés és a részben már végrehajtott megvalósítás hatására 
az uralkodó végül is engedélyezte a nemzetiszínű zászlók kitűzését valamennyi 
középületen.174 A Budapesti Híradó március 28-i száma már azt jelentette, 
hogy ,,A kétfejű sas nyilvános épületinkről minden rendzavar nélkül leszede
tett, s több helyeken a feketesárga korlátfák és őrkunyhók már nemzeti szí
nekkel díszíttetnek".175 

Az osztrák felségjelek eltávolításával egyidejűleg kezdetét vette a nemzeti
színű zászlók alkalmazása is. Schmidt Ferenc budai városkapitány március 
26-án, Szemere és Klauzál Pestre érkezésének másnapján jelentette Batthyány 
Lajosnak, hogy sürgette a várost nemzeti zászlók készíttetésére, amelyeket el
készültük után azonnal kitűzet a laktanyákra.176 

Az uralkodó azonban csak engedélyezte, de nem rendelte el a nemzeti szí
nek alkalmazását, ebből következően ennek gyakorlati megvalósítása késett 
és számos körülmény függvénye volt. Szemere Bertalan május 5-én javasolta 
a hadügy alá rendelt minden épületen a nemzeti színek alkalmazását.177 Bat
thyány Lajos május 9-én elrendelte Ottingernek, hogy , , . . . minden magyaror
szági és .kapcsolt részeiben létező katonai laktanyákon, épületeken és egyéb 
hadi bárminemű intézeteken az ország méltóságához képest a magyar veres, 
fejér és zöld szín az ország czímerével együtt az eddig divatban levő austriai 
színek és czímerek helyett, haladéktalanul alkalmazását életbe léptesse".178 

Ottinger május 12-i rendelkezése179 hatására a budai főhadparancsnokság 
utasította az illetékességi körébe tartozó hadosztály- és várparancsnokságokat, 

163 OL H3 MEHNI 1848:541. 
169 Magyar Törvénytár, XXI. te., 1. §. 244. o. 
170 Uo. :2 . | . 
171 BpH, 1848. március 29. (798.) 303. o. 
172 Jelenkor, 1848. március 21. (25.) 140. o. 
173 Kumorovitz L. Bernát: A magyar zászló és nemzeti színeink múltja. (II., befejező közleménv.) HK, 1956/1, 

79. o. 
174 Vö. Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. 261—262. o. 
175 BpH, 1848. március 28. (799.) 299. o. 
176 OL H2 Mein 1848:168. 
177 OL H3 MBHNI 1848:118. 
178 Uo. Kiemelés az eredeti szövegben. 
179 A temesvári főhadparancsnokságnak küldött utasítás eredeti példánya megtalálható: HL 1848/49:1/85. Vet-

iemezési száma: ein. 196p. 
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a tüzérdandár-parancsnokságot, a pesti városparancsnokságot, a hadosztálypa
rancsnokságoknak alá nem rendelt valamennyi katonai hatóságot és testüle
tet, valamint a kerületi erődítési igazgatóságot, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket.180 

Néhány nappal később azonban, május 26-án, az előző rendelkezését módo
sító utasítást kellett kiadnia a főhadparancsnokságnak. A bécsi hadügyminisz
térium ugyanis a General Commando e tárgyban hozzá intézett jelentésére181 

kiadott 22-i leiratában akként foglalt állást, hogy nem lehet elutasítani a ma
gyar nemzeti színek és címer alkalmazását a magyar tulajdonnak tekintendő 
katonai épületeken és telepeken, de kivételt képeznek mindazok az épületek, 
amelyek fundus instructusa nem magyar királyi, hanem osztrák császári-ki
rályi, vagy amelyek az utóbbi kategóriába tartozó készleteket tárolnak.182 

Latour arra szólította fel a főhadparancsnokságokat, hogy az elnökség a es. kir-
kincstár képviselőjeként, rendelete szellemében, tegye meg a javaslatát a ma
gyar minisztériumnak. Rendelkezése záró szakaszából következtetve maga sem 
hitte a fentiek megvalósítását, ugyanis e szerint, ha a magyar minisztérium 
nem fogadja el a javaslatot, akkor nem marad más hátra, mint hogy tilta
kozva engedni kell az akaratához állhatatosan ragaszkodó minisztériumnak.185 

A főhadparancsnokság véleménye szerint es. kir. tulajdont képezett, és ennek 
megfelelően nem kellett a nemzeti színekkel ellátni a fegyvertárakat, a tüzér
ségi szertárakat, az élelmezési raktárakat, a ruházati bizottmányok épületeit, a 
bábolnai és a mezőhegyesi katonai méntelepet, valamint az építés alatt álló 
szatmári katonai fiúnevelő intézetet.1&í 

Latour kiegészítő intézkedése sok későbbi bonyodalom forrásává vált. A bu
dai főhadparancsnokság e rendelkezésre hivatkozva tiltakozott a magyar mi
niszterelnökségnél a május 12-i utasítás végrehajtása ellen.185 

A katonai kincstári épületek magyar színekkel való ellátása kérdésének to
vábbi tisztázása már Mészáros hadügyminisztersége idejére esik. A helyzet bo
nyolultságára és az e tárgyban kiadott magyar utasítások végre nem hajtására 
jellemző, hogy még december 4-én is arra kellett Mészárosnak utasítania a bu
dai főhadparancsnokságot, hogy erélyesen intézkedjék a győri kincstári élel
mezési raktárnál a nemzeti színek alkalmazása iránt.186 

A főhadparancsnokság május 18-i utasítása, valamint a Latour módosító ren
delkezésein alapuló május 26-i leirata közötti több mint egy hetes i d őel térésből 
adódóan helyenként olyan kincstári épületeken is megkezdték a végrehajtást, 
amelyeken Latour leirata szerint nem kellett volna. így például átfestették az 
invalidus palota bejárati kapuit és a fegyverszekrényeket, a palota előtt álló, 
kőből épült négy őrházról lefűrészelték a császári sast, az 5. tábori tüzérezred 
kórházáról és a katonai hajózási hivatal épületéről pedig eltávolították a cí
mereket. Az épület homlokzati csúcsaiban és a közepén elhelyezett kősasok el
távolításához és kőből készült magyar címerrel való kicseréléséhez az előbbiek 
művészeti értéke és a kicseréléssel járó magas költség miatt külön utasítást kért 
a rokkantház parancsnoksága.187 

A főhadparancsnokság Latour utasítása alapján úgy rendelkezett, hogy az 
átfestést nemzeti színekre — ha még nem történt meg — nem kell végrehaj
tani, illetőleg, ha a fekete-sárga színeket ezüst színű festékkel lealapozták már,. 

180 HL GC 1848—Q—75/5 Q 2346. 
181 HL GC 1848 ein. 385r. 
182 Uo. A leirat kimenő száma: 1706/MK. 
183 Uo. 
184 HL GC 1848 ein. 385r, 406r.; uo. 1848—Q—75/5 Q 2558. 
185 OL H75 HM Be 1848:54.; HL GC 1848 ein. 406r. 
186 HL GC 1848—Q—75/5 Q 6060. 
187 HL GC 1848—K—79/6 R 4347. 
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az utóbbit kell meghagyni. Az őrházakról, valamint a bejárati kapukról a csá
szári sas és címer eltávolítását tényként tudomásul vette, viszont a művészeti 
értékűnek minősített három nagy kősas eltávolításához és helyettük a magyar 
címer alkalmazásához nem járult hozzá.188 

A régi felségjelek felcserélése a kaszárnyákon és a kincstári épületeken a ma
gyar címerrel és a nemzeti színekkel, valamint ezzel kapcsolatban a kincstári 
katonai épületek vitás tulajdonjogi kérdése — oly sok egyéb kérdéshez ha
sonlóan — nem oldódott meg 1848 tavaszán, hanem áthúzódott Mészáros Lázár 
hadügyminiszteri tevékenységének idejére, és végső megoldást csak az Auszt
riától való teljes szakítás hozott. 

A május 10-i fegyverhasználat okai és következményei 

A budai főhadparancsnokság együttműködése — miként ez az elmondottak
ból kitűnik —, bár sem a MOIB-gal, sem a minisztériummal nem volt mentes 
konfliktusoktól, de a főváros lakossága és a nemzetőrség magatartása is — kü
lönböző okok miatt — nem egyszer erősen a katonaság ellen hangolódott, en
nek ellenére eleddig a legkritikusabb pillanatokban is eredményesen sikerült 
elkerülni a vezénylő tábornok által szintén a legveszélyesebbnek minősített 
fegyveres összeütközést a katonaság és a főváros lakossága között. Az össze
csapás és vérontás lehetőségének a reális veszélyével természetesen — miként 
ez. az Udvari Haditanácshoz intézett jelentéseiből kitűnik189 — számolt Le-
derer, de amikor ennek az aggodalmának hangot adott, sosem szerepelt a ka
tonaság kezdeményező félként, sőt, feladatának tekintette egy esetleges véres 
összeütiközés megakadályozását.190 A forradalom napján kiadott parancsá
ban,191 valamint a hadosztály- és a várparancsnokok számára kibocsátott már
cius 19-i magatartási utasításában192 csak a végső esetben engedélyezte a fegy
verhasználatot, ha a katonaságot támadás éri. Igaz, az utóbbi utasításban sze
repel az a körül nem határolt és kissé megfoghatatlan kitétel is, hogy a katonai 
becsület megmentése is ok lehet a fegyver használatára.193 A katonaság aktív 
fegyveres fellépését csak a köz- és a kincstári épületeken — közöttük a ka
szárnyákon — elhelyezett császári-királyi jelvények, színek és feliratok eltá
volításának követelésekor helyezte kilátásba, mivel azt az uralkodó, a kormány 
és a hadsereg elleni merényletnek, a törvényes rend elleni tüntetésnek tekin
tette. A császári színek inzultálásáért hajlandó volt a legkeményebb összeüt
közést is vállalni.194 Amikor azonban erre mégis sor került — Egerben például 
leverték a toborzó-házról, a főváros középületeiről pedig eltávolították a csá
szári sast —, nem követte a katonaság részéről semmilyen retorzió sem. Az 
összeütközés elkerüléséről vallott nézetét megerősítette az Udvari Haditanács 
is, amikor attól óvta — igaz nem humanitárius meggondolásból, hanem a cse
kély létszám miatt és a régi rendszer fenntartása érdekében —, hogy a kato
naság konfliktusba keveredjék a lakossággal.195 A főváros lakossága által 
egyébként sem közkedvelt és a sajtó által támadott Lederer május első nap
jaira — a nemzetőrség felfegyverzésére szánt fegyverek kiadása körüli kétes 
magatartása, az Eszékre tervezett lőporszállítás kitudódása, a fegyvertár meg-

188 Uo. Hasonlóan komikus helyzetről tett jelentést az egri élelmezési raktár is. (HL GC 1848—Q—75/3 Q 2808.) 
189 HL GC 1848 ein. 141p, 147p. Mindkét jelentést közli Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. Függelék 5. és 6. sz. 277— 

Ž80. o. 
190 HL GC 1848 ein. 147 rJ-
191 HL GC 1848 ein. 79p. 
192 HL GC 1848 ein. 93p. 
193 Uo. 
194 HL GC 1848 ein. 96p. A jelentést közli Böhm Jakab: i. m. HK, 1976/2. Függelék 4. sz. 276—277. o. 
195 HL GC 1848 ein. 168p. 
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tekintésének megtagadása, majd az április 27-i vizsgálat során mégis előtalált 
fegyverek miatt — a régi rendszer egyik legnépszerűtleneb'b embereként a ra
dikális ifjúság támadásának a pergőtüzébe került. 

Jogos elégedetlenségük megnyilvánulása volt a — politikai helyesség szem
pontjából erősen vitatható, mindazonáltal inkább ártatlannak tűnő, éretlen 
csínytevésnek minősíthető, semmint a katonaságot provokálni szándékozó — 
május 10-i „macskazene", amely végül is azt eredményezte, hogy az elrejtett 
gyalogság és lovasság fegyverét használva vérző fejjel menekülésre kényszerí
tette a fegyvertelen tüntetőket, és több súlyos sebesült mellett halálos áldoza
tot is követelt.196 

Nehéz magyarázatot találni arra, hogy mi késztette Ledérért erre a súlyos 
következményekkel járható fellépésre, vagy mi játszhatott közre abban, hogy 
felhagyjon az Udvari Haditanácshoz intézett leveleiben felvett „bölcs államférfi" 
pózával. Mentségéül még az sem hozható fel, hogy a március—április havi 
zajló események, a személye ellen irányuló támadás, a jövő bizonytalan kime
netele megviselte a 80. életéve felé közeledő aggastyán idegrendszerét, aminek 
bekövetkeztét igazolni látszik a cs. kir. minisztériumhoz intézett május 3-i fel
terjesztése, amelyben négy heti egészségügyi szabadságot kért.197 

Ésszerűbbnek látszik az a feltételezés, hogy Lederer a személye elleni tünte
tésben a katonaság becsületének a megsértését látta, ám a magyar, illetőleg 
az osztrák hadügyminisztériumhoz intézett május 11-i keltezésű befejezetlen és 
aláíratlan jelentéseiben, amelyekben tudatosan vállalta, hogy a készenlétben 
álló katonasággal ő zavartatta szét a tüntetőket, nyoma sincs a katonai becsü
let megvédésének, hanem csupán a személyét érő inzultus szerepel tettének 
okaként.198 

A vérengzés kiváltotta tömeges felháborodás hatására István nádor kénytelen 
volt elrendelni a katonaság tettének kivizsgálását. A vizsgálat egyértelműen 
Lederer bűnösségének bebizonyosodását eredményezte volna, ezért a nádor a 
vegyes bizottság tényleges munkájának megkezdése előtt magához hívatta a 
vezénylő tábornokot, aki ezt követően — minden bizonnyal a nádor tanácsára 
— késedelem nélkül elhagyta a fővárost. Távozását rövid levélben hozta a ma
gyar hadügyminisztérium tudomására, okként azt hozva fel. hogy néhány do
log megtekintése céljából Komáromba utazott, és egyúttal azt is jelentette, 
hogy a csapatok feletti parancsnokságot ideiglenesen átruházta Boineburg altá-
bornagyra.199 

A két minisztériumnak címzett, hivatkozott jelentéseket már Boineburg altá
bornagy továbbította május 11-én a rendeltetési helyükre, az elutazását közlő 
rövid jelentését pedig csak május 13-án találták meg az eltávozott vezénylő 
tábornok papírjai között, azok rendezése során.200 Levelében Boineburg egy
úttal azt is jelentette a magyar hadügyminisztériumnak, hogy átvette Lederer-

196 A május 10-i vérengzésre, annak előzményeire és következményeire, valamint, az esetet követő vizsgálatra 
vonatkozóan lásd Urban Aladár: i. m. HK, 1968/1. 71—92. o. 

197 HL GC ein. 341p. Az irat hiányzik. A kért négyheti szabadságot május 12-én engedélyezte Ferdinánd. (0LH3 
MEHNI 1848:213.; no. H75 HM Be 1848:22.; HL GC 1848. ein. 379p.) 

198 HL GC 1848 ein. 363p. A magyar minisztériumhoz intézett — sorrendben feltehetően a második, és befejezet
lennek tűnő — jelentésében a következőket írta. ,,In der vergangenen Nacht haben einige übelwollende Ruhestörer, 
die sich bereits seit einigen Tagen mit solchen Umtrieben beschäftigen, beabsichtiget, mir eine sogenannte Katzen
musik zu bringen, welche ich jedoch im Beginn durch die vorhandene Militair Bereitschaft auseinandertreiben Hess." 
Az osztrák hadügyminisztériumnak címzett — sorrendben feltehetően az első, aláírás nélküli — jelentésében pedig 
ez áll: „Da von der polit. Behörde gar nichts geschah, diesen Skandal zu hindern, so liess ich eine halbe Compag. 
Kürass. in der Nähe in Bereitschaft halten um mich sonach selbst gegen die mir zugedachte Insulte zu schützen." 

199 TJo. Feltehető, hogy Lederer nem tekintette véglegesnek a távozását, amit a parancsnokság ideiglenes átadása 
és a jelentésben használt kifejezés:,,... habe ich mich dahin verhauset . . ." mellett az is bizonyítani látszik, hogy csak 
néhány napi komáromi tartózkodása után utazott tovább Bécsbe, amikor ottléte kitudódott. Vö.: Darstellung der 
Ereignisse und des Verfahrens, wodurch der k. k. Feldmarschall-Lieutenant von Mertz vorhin Commandant 
der Festung Comorn m Ungarn, zu Wien kassirt worden ist. Aus dessen,nachgelassenen Papieren zusammengestellt. 
Als Manuscript gedruckt Frankfurt a. M. 1860. 16—17. o.; Szinnyei.József: Komárom 1848—49-ben. Naplójegyzetek. 
Bp., 1887. 6—7. o. 
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tői a főhadparancsnokság szolgálati teendőinek az irányítását,201 de a minisz
tertanács is, május 11-i ülésének határozata alapján, őt bízta meg a katonaság 
ügyeinek ideiglenes vezetésével.202 

A Zoltán János államtitkár elnökletével és Nyáry Pál részvételével működő 
• vegyes bizottság május 18-án befejezte a munkáját: tisztázta a vérengzés kö
rülményeit és kiderítette a felelősök személyét is. Nem hallgatva el Lederer, 
és némiképpen segédtisztje, Zedtwitz őrnagy felelősségét,203 közvetlen részes
ként Lippe gránátos és Cerini vasas főhadnagyokat nevezte meg. A Batthyány 
Lajosnak benyújtott, majd az igazságügyminisztérium révén a hadügyminiszté
riumhoz került jegyzőkönyvet és vizsgálati iratokat204 a hivatalát időközben 
átvett Mészáros Lázár május 29-én küldte meg a főhadparancsnokságnak, hogy 
a vádlott katonák ellen az 1723:11. te. 14. és az 1848:23. te. 2. paragrafusa 
alapján indítsa meg a törvényes eljárást.205 Woit hadbíró azonban az elrendelt 
eljárás megindítása helyett, arra hivatkozva, hogy a vádlott tisztek nem tar
toznak a főhadparancsnokság bírói hatáskörébe, hanem a cs. kir. általános ka
tonai fellebbviteli bíróság illetékes a vizsgálat lefolytatására, amiért a vizsgá
lati iratok német nyelvre fordítása szükséges, június 6-án — megfelelő fordí
tók hiányában — a magyar hadügyminisztérium intézkedését kérte az ügy
ben.206 Mészáros Lázár a magyar és a német nyelvben egyaránt jártas szak
emberek biztosítása után a főhadparancsnokság feladatává tette a szükséges 
iratok lefordítását.207 Az így lefordított vizsgálati iratokat a főhadparancsnok
ság augusztus 3-án terjesztette fel Bécsbe a k. k. allgemeine Militair Appella
tions und Criminal Obergericht-nek, kérve, hogy a három vádlott, báró Lederer 
Ignác lovassági tábornok, Georg Freiherr von der Lippe Wintrupp és Leopold 
Cerini di Monte-Varchi főhadnagyok ellen lefolytatott vizsgálat eredményéről 
tájékoztassák a magyar hadügyminisztériumot.208 

200 HL GC 1848 ein. 363 p. Lederer távozását bejelentő eredeti levele a GC irattárában maradt. A május 11-i mi
nisztertanács megalapítása, miszerint Lederer „...Bécsbe távozott, a nélkül, hogy az iránt az illető miniszternek jelen
tést tett volna..." (Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 93—94. o. [LI. A.]), nyilván azon alapszik, hogy mind a május 10-i 
eseményeket tartalmazó, mind az eltávozását közlő jelentését a minisztertanács ülése után kapta csak meg az illetékes 
minisztérium. 

201 OL H3 MEHNI 1848:280; HL GC 1848 ein. 363p. Moritz Freiherr Boineburg von Lengsfeld 1788-ban született 
aweimarinagyhercegségben.1813-ban állt osztrák szolgálatba őrnagyi rendfokozattal. 1842. január 10-től altábornagy, 
beosztása hadosztályparancsnok Budán. (HL GC 1845 ein. 293p. National und Dienstbeschreibung.) Lederer távozása 
után csak rövid ideig volt ideiglenes vezénylő tábornok Budán. Ferdinánd a július 17-i legfelsőbb elhatározásával el
rendelte, hogy Boineburg és Legedits altábornagyok cseréljék fel egymással a budai, illetőleg a lembergi szolgálati 
helyüket. Boineburg július 30-án az ideiglenes vezetést Móga altábornagynak, a Spanoghe altábornagy nyugalomba 
vonulása után kinevezett pesti hadosztályparancsnoknak adta át. (HL GC 1848 ein. 506p.) Legedits altábornagy isme
retlen okok miatt nem érkezett Budára, és így mindaddig Móga vitte ideiglenesen az ügyeket, amíg a július 7-én a 
budai főhadparancsnokká kinevezett volt péterváradi főhadparancsnok és királyi biztos, hrabovai báró Hrabovszky 
János altábornagy szeptember 8-án át nem vette a budai főhadparancsnokság vezetését. (HL GC 1848 ein. 5C7p.) 
Szeremlei szerint (i. m. I. 87—88. o.) Boineburg négy hónapig látta el a hivatását a bécsi hadügyminisztérium teljes 
megelégedésére, és a magyar kormány kívánságára szeptember elején mozdították el az állásából. 

Megemlítésre kívánkozik, hogy a korabeli sajtó, a hivatalos iratok nagy része és az irodalom írásmódjával ellentét
ben a szolgálati leírásokban nem Boyneburg, hanem Boineburg szerepel, és ő is így írta alá a nevét. 

202 A minisztertanács határozatát közliPap Dénes: Okmánytár ..., I. 93—94. o. (LI. A.) 
203 Bár Zedtwitzet nem sorolta a bizottság a vádlottak közé, mégis lehetséges, hogy ez az esemény is közrejátszott 

abban, hogy nem sokkal később, júniusban, Bécsbe vezényelték — ekkor már alezredesi rendfokozatban — szolgálat
tételre a cs. kir. hadügyminisztériumhoz, és az új segédtiszt addigi adlátusa, Arbter Ignác százados lett. (HL GC 
1848 ein. 495p.) 

204 Vö. Urbán Aladár: i. m. HK, 1908/1. 88. o. 
205 HL GC 1848—T—221 T 1177. Az irat kimenő száma 485/h. ü. A bizottság jelentése, a jegyzőkönyv, a vizsgálati 

anyag, valamint az ügyhöz kapcsolódó egyéb iratok ma a HL III . Armee und Landes General Commando 1858^1/2— 
19—17 jelzetű rotulusában találhatók. 

206 Uo. 
207 HL GC 1848—T3—221/2—3—4 T 1328,1335,1388. Az iratok kimenő számai: 1010/h. ü., 1060/h. ü., 1266/h. ü. 
208 HL GC 1848—T3—221/5 T 1621. A felterjesztéshez mellékelték a vegyes bizottság Batthyány Lajos minisz

terelnökhöz benyújtott május 21-i keltezésű jelentését és a 38 oldalas magyar nyelvű jegyzőkönyvnek eredeti példá
nyát, valamint mindkettőnek német nyelvű fordítását, továbbá a jegyzőkönyvhöz csatolt 85 eredeti tanúvallomást és 
azok fordításait. (Közöttük a 3. számú Berezel Mór és Hajnik Pál jelentése, a 12. pedig Meingasser ezredorvos és Flór 
Ferenc városi főorvos-kórházigazgató látlelete a sebesültekről.) A mellékletként felküldött eredeti oklevelek száma 87. 

A bizottságnak a miniszterelnökhöz intézett jelentését közli Pap Dénes: Okmánytár ..., I. 104—107. o. (LIL), a 
vizsgálatról pedig — i. m. I. 94—104. o. (LI. B. a—d.) — a PH tudósításait vette át. Pap Dénesnél a jegyzőkönyv 
33 lapnyi és a csatolt oklevelek száma 88; Urbán Aladár (HK, 1968/1. 88. o.) 39 oldalas jegyzőkönyvről és 88 oklevélről 
tesz említést. Az eredeti jelentésben a jegyzőkönyv terjedelme javított: feltehetően 39-et korrigáltak — helyesen — 
38-ra; a csatolt oklevelek száma pedig valóban 88. A hátlapon viszont 89 csatolvány szerepel, ami minden bizonnyal 
abból adódik, hogy a 87 eredetihez hozzávették a jelentés és a jegyzőkönyv német fordítását is. 
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A sok izgalmat okozó és a kormányt válságos helyzetbe hozó209 ügy ezzel 
lényegében le is zárult. Bécsben Ledérért a felelősségre vonás helyett „kitűnő 
szolgálata méltánylásául" tábornaggyá nevezték ki és nyugdíjazták,210 de a két 
vádlott főhadnagy elleni eljárásról sincsenek ismereteink. 

A brutális vérengzés bebizonyította, hogy a Ledererrel szembeni ellenszenv
nek és a sajtó támadásának reális alapja volt. De rámutatott arra is — egye
bek között —, hogy a kormány vajmi kevéssé ura a helyzetnek, hogy a kato
naság a május 7-i kabinetrendelet ellenére is függetlenítheti magát az uralko
dó által kinevezett, legálisan működő kormánytól, és annak tudta nélkül fegy
verét használhatja fegyvertelen tüntetők ellen. Igaz, hogy a királyi leiratot csak 
május 12-én juttatta el Latour Budára a főhadparancsnokságnak, ez azonban 
más forrásból is ismertté válhatott számára, ugyanis a Pesti Hírlapban május 
10-én félhivatalos közlemény formájában megjelent.211 

De ha elfogadnánk is azt a feltételezést, hogy Lederer semmilyen forrásból 
sem szerzett tudomást a május 7-i királyi leirat tartalmáról, mindenképpen 
hallatlan dolog, hogy a felelős magyar kormány tudta és engedélye nélkül 
fegyvert alkalmazott; tette egyértelműen példátlan önkényeskedésnek és a fegy
veres hatalommal való visszaélésnek minősül. Azt is valószínűsítette továbbá 
a katonaság május 10-i fellépése, hogy engedelmességre szorítása a május 7-i 
királyi leirat ellenére sem lesz könnyű dolog, sok gondot fog jelenteni a jövő
ben is, és alakulása a mindenkori erőviszonyoktól függ. 

Minden bizonnyal a május 10-ihez hasonló esetek elkerülése céljából adta ki 
Batthyány utasítására május 15-én a magyar hadügyminisztérium a rendelke
zését, hogy semmilyen nyugtalanság esetén sem szabad a katonaságnak köz
beavatkoznia mindaddig, amíg ezt a polgári hatóságok nem kérik.212 

Lederer szökése és a vizsgálat befejezése után átmenetileg szélcsendesebb 
időszak állott be a minisztérium és a főhadparancsnokság közötti viszonyban, 
ami nem annyira az új vezénylő tábornok megbízatásának ideiglenességében, 
vagy esetleg annak lojálisabb magatartásában keresendő, de nem tekinthető 
csupán a május 10-i vérengzést követő felháborodás és a hivatalosan elrendelt 
vizsgálat törvényszerűen kiváltott hatásának sem, hanem inkább azzal ma
gyarázható, hogy az ezekben a napokban a kormány által elrendelt különböző 
katonai jellegű intézkedések jelentős része — a szerb veszély hírére elrendelt 
honvédtoborzás, a délvidéki várak háborús készenlétbe helyezése, vagy a szé
kely katonaság kiindítása — túlnőtt a budai főhadparancsnokság hatáskörén. 

* 
A kormány hadügyminiszter nélküli tevékenységének az egy hónapot alig 

néhány nappal meghaladó időszaka eseményekben gazdag volt. A közös ügyek 
— közöttük a hadügy — megnyugtató tisztázása hiányában ellentétes magyar 
és osztrák érdekek ütköztek egymással, amelyek nézeteltéréseket váltottak ki 
és meggátoltak, hogy a magyar minisztérium és a régi hadszervezetet képviselő 
magyarországi katonai főhatóságok között zavartalan, a minisztérium pozí
cióját s az új rendszert erősítő együttműködés alakuljon ki. Az első nézetel
térések szinte a forradalom másnapján alakultak ki a budai főhadparancsnok
ság és a közrend fenntartására a fővárosba küldött Miniszteri Országos Ideig-

209 A kormány súlyos helyzetére vonatkozóan lásd Urban Aladár.: A nagy év sodrában. Tíz válságos nap a Bat-
fchyány-kormánv történetéből. 90—159. o. 

210 OL H75 HM Be 1848:2114.; Spiro, György: i. m. 049. o. 
211 Vö. Urban Aladár: i. m. HK, 1908/1. 70. o. A nádor már a május 9-i minisztertanácsi ülésen ismertette a királyi 

leiratot és még ugyanazon a napon másolatban eljuttatta Batthyány Lajosnak. (OL H5 Mtjgvk 1848. május 9. KLÖM 
XII . 114—115. [97.1; uo. H2 Mein 1848:195/E.) 

212 OL H3 MEHNI 1848:151.; HL GC 1848 ein. 382p. Az irat hiányzik. 
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lenes Bizottmány között. E nézeteltérések területe azonban viszonylag szűk 
volt; a két hatóság együttműködésére az ideiglenesség és a várakozás volt a 
jellemző. A helyzet ilyen vagy olyan, számára kedvező alakulását mindkét fél 
a jövőtől várta. Ebből következően a nagyobb jelentőségű vitás kérdések lezá
ratlanok maradtak és áthúzódtak a minisztérium tényleges tevékenységének 
idejére. A király által kinevezett hadügyminisztert nélkülöző kormány tevé-
kenysége"lcezdeti szakaszában — a hadügy kérdésében kifejtett határozott in
tézkedései következtében — a MOIB idejéről áthúzódó vitás ügyek mellett 
újabb feszültségek keletkeztek, amelyek tovább élezték a helyzetet. A kormány 
határozott politikája eredményeként és ennek az időszaknak a sikereként köny
velhető el a május 7-i királyi leirat, amely a magyar minisztérium iránti en
gedelmességre kötelezte a főhadparancsnokságokat. Ez a rendelet — habár a 
benne foglaltak érvényesítése továbbra is változatlanul gondot okozott — leg
alább elvben lehetetlenné tette egy időre, hogy a főhadparancsnokságok ellen
szegülésének legális látszata legyen, és megakadályozta azt, hogy a bécsi had
ügyminiszter nyíltan, a magyar hadügyminiszter megkerülésével, közvetlenül in
tézkedjék Magyarországon katonai kérdésekben. A katonai vérengzés és kö
vetkezményei ugyan súlyosbították a helyzetet, de Lederer szökése, majd a 
válság leküzdése után a reakció pozíciói átmenetileg gyengültek, az erőviszo
nyok némileg megváltoztak, és ezáltal a kormány stabilitása növekedett. A ve
zénylő tábornok távozásával a régi rendszer egyik oszlopos tagját veszítette el, 
aki a jelek szerint a katonaság és vezénylő tábornok társai előtt tekintélynek 
számított és meghatározó szerepet töltött be. 

A május 23-án hivatalba lépő Mészáros Lázár tehát látszatra kedvezőbb kö
rülmények között tudta megkezdeni és folytatni a munkáját. Ez azonban csak 
látszat volt. Az osztrák hadügyminisztérium és a Magyarország területén levő 
főhadparancsnokságok, ha kezdetben burkoltan is, de változatlanul gátolták 
Mészárost abban, hogy a magyar hadügyminisztérium felelős gazdája legyen 
az országban levő katonaságnak, és az ellenállásuk olyan mértékben növeke
dett, amilyen mértékben Ausztria számára kedvezően alakult az itáliai had
színtéren a helyzet. Nem járt sikerrel Mészárosnak az a törekvése, hogy a fő
hadparancsnokságokat maga mellé állítsa:, pedig a május 25-i első hadsereg
parancsában az „.. .akarat j okról és készségekről ismeretes főhadikormány[ok]-
ban és a többi hadi hivatalokban..." vélte azokat a „biztosítékokat" megtalál
ni, amelyek „ . . . hazánk boldogságát és általa az összes birodalom javát seré
nyen előmozdítani képesek .. ,"213 Vonatkozik az előbbi megállapítás a Lederer 
örökébe lépő Hrabovszky János budai vezénylő tábornokra is, aki kinevezése 
után a tilalom ellenére is mindvégig titkos kapcsolatban állott Latourral,214 

és a magyar hadügyminisztériumot szinte kioktatta, hogy az érvényben levő 
szolgálati előírások értelmében a főhadparancsnokság területén levő csapatok 
neki vannak alárendelve és a részletintézkedések megtétele az ő hatáskörébe 
tartozik. Amikor pedig a minisztérium mégis közvetlenül rendelt el valamit, 
megtiltotta annak ő általa kiadott parancs nélküli végrehajtását.215 

Miként a többit, a budai főhadparancsnokságot sem sikerült a kormánynak 
hadügyi politikája szolgálatába állítania és utasításai megbízható végrehajtó
jává változtatnia, ami végül is 1848 őszén-telén a feloszlatásához vezetett. 
A Mészáros Lázár megérkezésétől a főhadparancsnokság felszámolásáig terje
dő időszak azonban már túllépi a jelen tanulmány kereteit. 

213 OL H75 HM Kf 1848:7. A bánsági főhadparancsnokságnak küldött hadseregparancs megtalálható : HL 1848/49 : 
1/446. 

214 HL 1848/49: 2/62., 2/83., 2/90., 2/160. 
215 HL GC 1848 ein. 556p., 557p., 560p., 562p., 578p., 586p. 
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Якаб Бём 
ВЕНГЕРСКОЕ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ ВЕСНОЙ 1848 ГОДА 

с 16 апреля до 23 мая 1848 года 
Резюме 

Настоящая статья является продолжением публикации, напечатанной с аналогичным на
званием в журнале Нас11дг(:ёпе1гт Кбхктёпуек № 2 за 1976 год. Автор рассматривает вопрос 
о том, какие отношения сложились между венгерским министерством и находившимся в Буде 
главнокомандованием, поддерживаемым австрийской военной организацией, в период с мо
мента прибытия правительства в столицу до фактического принятия дел военным министром,, 
назначенным правительством- В статье анализируются первые военные распоряжения пра
вительства, влияние изданных указаний и их последствия. Автор характеризует усилия вен
герского правительства, направленные на устранение вмешательства австрийского военного 
министерства, на возвращени венгерских военнослужащих на родину. В статье анализируется 
препятствовавшее осуществлению военной политики венгерского правительства столкнове
ние противоречивых интересов по вопросам принятия присяги хонведами, снабжения армии, 
принадлежности военного казенного имущества, вывешивания на военных ведомствах венгер
ского герба и флагов, эти противоречия имели место и в распоряжениях, направленных на 
упрочение положения военного дела. В статье рассматривается королевский рескрипт от 
7 мая 1848 года, изданный в результате решительной политики венгерского правительства 
в области военного дела, который можно рассматривать как свидетельство её успеха, ибо в 
нем король предписывает главнокомандованию подчиняться венгерскому министерству. 

В заключение автор останавливается на причинах и следствиях кровопролития 10 мая, 
дезертирства генерала Игнаца Ледерера, командовавшего в Буде, статья завершается краткой 
оценкой периода 16 апреля—23 мая 1848 года. 

Jakab Böhm 
DAS GENERALKOMMANDO IN UNGARN IM FRÜHLING 1848 

zwischen dem 16. April und dem 23. Mai 1848. 
Resümee 

Diese Studie ist die Fortsetzung der in der Zeitschrift „Hadtörténelmi Közle
mények" No. 1976/2, unter ähnlichem Titel veröffentlichten Abhandlung und sie 
prüft die Frage, was für eine Beziehung zwischen dem ungarischen Ministerium 
und dem aus dem österreichischen Heeresorganisation in Buda übergebliebene 
Generalkommando im Zeitabschnitt zwischen der Ankunft der Regierung in die 
Hauptstadt und der tatsächlichen Amtsantritt des ernannten Kriegsministers zu
stande kam. Der Verfasser analysiert die erste kriegsangelegenheitliche Maßnah
men der Regierung, und die Auswirkung der erlassenen Bestimmungen und ihre 
Folgen. Er erörtert die Anstrengungen der ungarischen Regierung zur Behebung 
der Einmischung des österreichischen Kriegsministeriums und zur Heimkehr der 
ungarischen Armee. Er legt dar, welche gegensätzliche Interessen, die die Ver
wirklichung der Kriegspolitik der ungarischen Regierung hinderten, in den zur 
Befestigung der Kriegslage getroffenen Maßnahmen — in den Fragen der Beei
digung der Armee auf die Verfassung, der Versorgung der Armee und der Zu
gehörigkeit der militärischen Güter, der Verwendung des ungarischen Wappens 
und der Landesfarben auf den Gebäuden des Militärs — aufeinander gestoßen 
haben. Der Verfasser befaßt sich mit dem königlichen Erlaß vom 7. Mai der die 
Generalkommandos zum Gehorsam dem ungarischen Ministerium gegenüber ver
pflichtete und welche der festen Politik der ungarischen Regierung zu verdanken 
und als einen Erfolg dieser Zéitperiode zu verbuchen ist. 

Am Ende seiner Studie erörtert der Verfasser die Ursachen und die Folgen des 
militärischen Gemetzels am 10. Mai, die Flucht von Ignaz Lederer, kommandieren
der General von Buda und schließt seine Abhandlung mit der kurze Wertung des 
Zeitabschnitts zwischen dem 16. April und dem 23. Mai 1848. 
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ÁROKAY LAJOS 

AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR KATONAI ATTASÉ SZOLGÁLAT 
LÉTREHOZÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI 1918—1919 

A katonai attasé intézmény már több évtizedes múltra tekintett vissza Euró
pában, amikor az állami függetlenségét visszanyert Magyarország, önálló kül
ügyi apparátusának kiépítése során, szembetalálkozott e katonai és egyúttal 
diplomáciai szolgálat megszervezésének és működtetésének probléma j ávaL 

A honvédelem és külpolitika szerves egysége, az országok közötti diplomáciai 
kapcsolatokban oly lényeges katonai elem a világháború befejezését követő el
ső napokban a mindennapi tevékenység előterébe került. 

A magyar katonai attasé szervezet felállításának gondolata már az „ősziró
zsás forradalom" első napjaiban felmerült. 1918. november 5-én, ugyanazon a 
minisztertanácsi ülésen, amelyen a kormány elhatározta, hogy küldöttséget me
neszt Belgrádba Franchet d'Esperey tábornokhoz a fegyverszüneti szerződés 
Magyarországot illető kérdéseinek tisztázása végett, Linder Béla hadügyminisz
ter javasolta, hogy a kormány küldjön ki politikai megbízottakat Jassyba, 
Bécsbe, Prágába és Berlinbe is. A minisztertanács az indítványt elfogadta, és 
határozatot hozott a szomszédos országokba kiküldendő politikai megbízottak 
kiválasztására, akik mellé — a határozat szerint — „katonai és kereskedelmi 
attasékat fognak beosztani.1 

A katonai vezetés a szolgálat felállításakor az osztrák—magyar hadsereg ka
tonai attasé szolgálatának tapasztalataira támaszkodhatott. A Habsburg-biro
dalom, illetőleg az Osztrák—Magyar Monarchia — Európa többi nagyhatalmá
hoz hasonlóan — a 19. sz. első felében szervezte meg ezt az intézményt és év
tizedek alatt alakította ki végleges arculatát.2 

A 19. sz. elején a hadügyben végbemenő forradalmi változások: az általános 
védkötelezettség megjelenése, az ipar, a fegyvertechnika, a közlekedés rohamos 
fejlődése új lehetőségeket teremtett a hadviselés számára. Az idegen államok 
katonai potenciáljának és szándékainak pontos felmérése, állandó figyelemmel 
kísérése olyan katonai szakemberek jelenlétét kívánta meg az egyes államok 
külképviseleteinél, akik nem egy-egy katonai természetű feladat megoldásának 
időtartamára kaptak diplomáciai beosztást, hanem állandó jelleggel voltak 
delegálva. 

Ezeket a*„katonai megfigyelőket" Franciaország 1806-tól, Poroszország 1817-
től, Oroszország 1838-tól kezdve küldte ki a követségekre. Szolgálatuk idő-

1 Országos Levéltár. Minisztertanácsi Jegyzőkönyv (a továbbiakban — OL Min. tan. jkv.) 1918. november 5. 
2 Felhasznált irodalom: Regele, Oskar: Die Entwicklung der Habsbiirgisch (-Lotharingischen) Militär-Diplomatie. 

Mitteilungen des Österr. Staatsarchivs 14 (1961). AUmayer-Beck, von Johann-Christoph: Die Archive der k.u.k. Mili
tärbevollmächtigten und Militär-Adjoints im Kriegsarchiv Wien. Österreich und Europa. 
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tartamára követi vagy konzuli címet kaptak. Ezek a beosztások voltak a ka
tonai attasé szolgálat közvetlen előzményei. Az osztrák birodalomban 1810-ben 
került első ízben sor ilyen ún. „attachierter Offizier" kiküldésére. Ugyanebben 
ez évben jelent meg az első utasítás tevékenységük szabályozására. A Radetzky 
és Metternich által jóváhagyott instrukció megkívánta a kiküldött tisztektől a 
megfigyelendő állam katonai potenciáljának teljes felderítését, de kifejezetten 
megtiltotta olyan eszközök felhasználását, amelyek a kémkedés fogalmához 
tartoznak és így a szolgálatot kompromittálhatnák. 

1860-ban, majd 1868-ban jelent meg új utasítás. Utóbbi szabályzatban for
dult először elő a „katonai attasé" kifejezés, jóllehet a gyakorlatban nem hiva
talosan már huzamosabb ideje használatban volt. Ezek az utasítások kiter

jesztették a katonai attasé jelentési kötelezettségét a politikai kérdésekre, a 
haditengerészet, a haditechnika és a mozgósítás problémáira. ' 

A katonai attasé utasítás következő változatát 1873-ban adták ki, s ez érvény
ben volt egészen 1918-ig. Ez az instrukció a szolgálat célját és egyben az ide 
beosztott tisztek szolgálati tevékenységét a következő pontokban jelölte meg: 
1. tájékoztató tevékenység a hadügyminisztériummal szemben, 2. katonai refe
rensi szerep a külképviselet vezetője mellett, 3. egyéb — többnyire katona
diplomáciai természetű — megbízások teljesítése. Az utasítás először említi a 
katonai attasé mellett a „katonai meghatalmazott" megjelölést: „Ezek a tisztek, 
akiknek katonai állását a diplomáciai alkalmazás nem érinti, katonai rendfoko
zatuk mellett a katonai meghatalmazott vagy katonai (tengerészeti) attasé cí
met viselik."3 A szabályzat nem részletezi a két kategória közötti különbséget. 
A gyakorlat azt mutatta, hogy a katonai meghatalmazottak magasabb rend
fokozatú tisztek, illetőleg tábornokok voltak, s a követségeken sokkal inkább 
önálló helyet foglaltak el, mint a katonai attasék. Az 1873-as utasítás ugyanis 
nem szabályozta minden részletében a katonai meghatalmazottak és attasék 
követségen betöltött helyét, hanem csak általában: politikai és diplomáciai vo
natkozásban a külképviselet vezetőjének alárendeltségében, katonai, szolgálati 
vonatkozásban pedig a bécsi hadügyminisztérium alárendeltségében álltak. Az 
utasítás azonban tág lehetőséget biztosított a kölcsönös viszony kialakítására: 
„Miután a katonai meghatalmazottak és a katonai (tengerészeti) attasék nem 
tartoznak a diplomáciai hierarchiához és szolgálati tevékenységük magával 
hozza, hogy a külképviselet vezetőjével bizonyos tekintetben függő, más tekin
tetben mellérendelt avagy független viszonyban állanak, nem lehetséges a kül
képviselethez fűződő viszonyukat minden esetre kiterjedően szabályozni."4 

A katonai attasé szolgálat munkájának irányítása a vezérkar nyilvántartó 
irodájának — az „Evidenzbüro"-nak a hatáskörébe tartozott. A jelentések ide 
futottak be, itt készültek az összefoglalók a vezérkar főnöke számára. Conrad 
von Hötzendorf tábornok vezérkari főnöki tevékenysége során különös súlyt 
helyezett arra, hogy kimondottan politikai természetű kérdésekről is közvet
lenül a katonai attasék útján — a külügyminisztérium megkerülésével — tájé
kozódjék. Ebben az időben lett szokás, hogy az attasék gyakran „magánlevél"- " 
ben küldtek el hozzá ilyen természetű jelentéseket. 

Az egész szolgálat középpontjában természetesen az állt, hogy lehetőleg 
hiánytalan képet alakítsanak ki a különböző országok katonai teljesítőképes
ségéről és szándékairól. Ausztria-Magyarországon a hírszerzés kizárólag a bécsi 
központ feladata volt. A katonai attaséknak szigorúan meg volt tiltva, hogy 
ügynökökkel dolgozzanak, de ilyen kapcsolatok létrejötte a gyakorlatban el-

3 TCriegsarchiv Wien. Kriegsiiiinisterium Präs. 1873. 4109. 
.4 Uo. 
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kerülhetetlen volt. A katonai attasénak keltett megtalálnia a nehezen meghúz
ható határt tevékenységének legális és tiltott eszközei között. 

Ezek az elvek és kialakult gyakorlati módszerek szolgáltatták az alapot ké
sőbb az önálló magyar katonadiplomáciai szolgálat kialakításához. A magyar 
királyi honvédségnek sem hírszerző, sem katonadiplomáciai szolgálata nem volt. 
Ez a kiegyezési törvényből következett, amely a külügyet és a hadügyet a közös 
ügyek közé sorolta mint a „közös és együttes védelem" eszközeit. A szolgálat
nak természetesen voltak magyar származású vezérkari tiszt tagjai, de aránylag 
csekély számban. Azok közül a tisztek közül, akik 1918. november után a 
honvédségnél folytatták katonai pályafutásukat, Tánczos Gábor, Dáni Béla 
és Horváth Kálmán töltöttek be katonai attaséi funkciót, Jankovich Arisztidet 
már kinevezték, de kiküldetésére nem került sor. Az Evidenzbüróban szolgála
tot teljesítők névsorában Stojakovics (Sztójay) Döme és Czibur András ne
vével találkozunk. 

Az önálló magyar katonadiplomáciai szolgálat létrejötte és működése 
1918 november—1919 március 

A Hadügyminisztérium katonapolitikai osztálya ,,_ .. 

Az önálló magyar külügyi tevékenység megindulását lényegesen megnehezí
tette az a körülmény, hogy Magyarországnak a dualizmus keretei között önálló 
külpolitika folytatására lehetősége nem volt, így 191<8 őszén, nem rendelke
zett az ehhez szükséges intézményekkel. A tényleges diplomáciai tevékenység 
a körülmények sürgető hatására előbb indult meg, mint ahogy egyáltalán az 

önálló magyar külügyi szolgálat szervezete létrejöhetett volna. 
A magyar külpolitika kialakításában és a külügyi szervezet létrehozásában az 

említett körülményeknél fogva jelentős szerepet kívánt játszani a magyar Had
ügyminisztérium, amelynek katonapolitikai osztálya foglalkozott a katonai ve
zetést is érdeklő külpolitikai természetű kérdésekkel. Mivel a polgári kormány 
nem törekedett arra, hogy a régi államgépezetben nagyobb mértékű átalakítá
sok történjenek, mint amilyenek egy kormány változásnál általában szokásosak, 
a Hadügyminisztérium is örökölte a régi Honvédelmi Minisztérium szervezeti 
kereteit, nagy létszámú személyzetét, amely a háború befejeztével felduzzadt a 
korábban a közös hadseregben szolgálatot teljesítő, magyar származású hivatá
sos tisztekkel, akiknek alkalmazását a kormány „a szerzett jogigények tisztelet
ben tartása" alapján kötelességének tartotta. 

A Hadügyminisztérium katonapolitikai osztályán tömörültek azok a tisztek, 
akik a közös hadseregben vezérkari képesítést szereztek, és szolgálatuk során 
elsősorban politikai jellegű munkaköröket láttak el a központi szerveknél: a 
Kriegsministeriumban, a Honvédelmi Minisztérium különböző osztályain, illet
ve a magasabb parancsnokságokon. Ez a garnitúra csaknem ugyanazon személyi 
összetételben végigszolgálta a polgári demokratikus forradalom, részben a Ta
nácsköztársaság időszakát és később gerincét képezte a Horthy-rendszer katona
politikai szolgálatának. 

Az osztály első vezetője Tánczos Gábor tábornok lett: egyike azon kevés szá
mú, magyar származású vezérkari tiszteknek, akik a Monarchia katonadiplomá-
eiai szolgálatában helyet kaptak. Tánczos tábornok 1907—1918 között — rövid 
megszakításokkal — katonai attasé szolgálatot látott el Belgrádban, Athénben 
és Szófiában. Később, a Tanácsköztársaság megdöntése után, a Friedrich-kor-
mányban külügyminiszteri tárcát kapott, majd a Horthy-hadsereg katona
diplomáciai szolgálatának egyik vezető munkatársa lett. 
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Az osztály tagja volt Knauz (a későbbi Szombathelyi) Ferenc százados, Baj-
nóczy József százados, Béldy Alajos százados, itt kezdte szolgálatát a forradalom 
győzelme után Gömbös Gyula százados, gr. Takács-Tolvay József ezredes. Érint
kező munkaterületen tevékenykedett Stojakovics, Döme, Lakatos Géza százados, 
Erb (Hennyey) Gusztáv százados, Faragó Gábor, Ranzenberger (Ruszkay) Jenő, 
Fischer (Keresztes-Fischer) Lajos százados és még sokan mások. 

Nem lehet azt állítani, hogy ez a gárda teljesen idegen test lett volna a polgá
ri demokratikus forradalom által létrehozott államapparátusban, s hogy kate
gorikusan szemben állt volna a polgári kormány politikájával. A hivatásos 
tiszteket általában — egzisztenciájuk biztosítása mellett — a polgári forrada
lomhoz kötötte a kormánynak az a törekvése, hogy az ország területi integritá
sát megőrizze, valamint a „belső rend" helyreállítására irányuló akarata. 

A Hadügyminisztérium katonapolitikai osztálya ezen az alapon, az egyet
értésnek ezen keretei között kezdte meg tevékenységét. Az osztályon tömörült 
hivatásos tisztek azt tekintették céljuknak, hogy a régi hadsereg romjaiból egy 
ugyancsak régiszabású, a tisztikarnak feltétlenül engedelmeskedő, a forradalmi 
befolyásoktól mentes fegyveres erőt hozzanak létre, amely belpolitikàilag ha
talmi tényező lehet a függetlenné vált Magyarország további sorsának irányít 
tásában, és — feltételezésük szerint — alkalmas eszköz az ország területi ép
ségének őrzésére: legalábbis a birtokon belül maradás maximális biztosítására. 

A katonapolitikai osztálynak — hatáskörét tekintve — megvolt a lehetősége 
arra, hogy lényeges politikai problémákhoz hozzászóljon, hogy felfogását ér
vényesítse. Az osztály négy alcsoportra oszlott. Minden alcsoport felelős volt 
meghatározott országokkal kapcsolatban felmerült katonai jellegű ügyek inté
zéséért: az 1. alosztály Lengyelországgal, Ukrajnával és Ausztriával foglalkozott, 
a 2. alosztály hatáskörébe Csehszlovákia (akkori kifejezéssel „Cseh-szlovákor-
szág") tartozott, a 3. alcsoport pedig a Romániával és Jugoszláviával kapcsolat
ban felmerült ügyeket intézte. A 4. alcsoportnak a versaillesi konferencia 
tárgyalásainak figyelemmel kísérése volt a feladatiköre. 

Az osztály foglalkozott a külföldi kiküldetésre kilátásba vett tisztek előjegy
zésével és nyilvántartásával, a közös hadsereg felszámolásával kapcsolatos prob
lémákkal, a béketárgyalások előkészítésének katonapolitikai vonatkozásaival, 
a fegyverszüneti szerződés végrehajtásával összefüggő és a Hadügyminiszté
riumot érintő politikai vonatkozású ügyekkel. Az osztály hatáskörébe tartozott 
a katonai helyzet nyilvántartása (együttműködve a Stojakovics őrnagy vezette 
hírszerző osztállyal), a napi helyzetjelentések feldolgozása, a bel- és külföldi 
sajtó figyelemmel kísérése, valamint a Miniszterelnökséggel és a Külügyminisz
tériummal való kapcsolat fenntartása.5 

A Hadügyminisztériumban szolgáló hivatásos tisztek, s közöttük a katona-
politiltai osztály beosztottjai, a külügyi tevékenység lehetőségeivel is élni akar
tak. A katonai attasék gyors kiküldése, ami a világháború befejezésével kapcso
latban felmerült számos, katonai természetű probléma megoldása érdekében 
vált szükségessé, jó lehetőséget teremtett az osztályon tömörült, konzervatív 
felfogású tisztek számára, hogy szembeszáll j anak a Károlyi-kormány pacifista 
politikájával és Linder Béla hadügyminiszter leszerelési utasításával. 

Mint látni fogjuk, a katonapolitikai osztály a november elején kiküldött, il
letve kinevezett katonai meghatalmazottakat (attasékat) olyan instrukciókkal 
látta el, amelyek szöges ellentétben álltak a hadügyminiszter utasításaival. 
A Bécsbe, Berlinbe, Zágrábba, Jassyba és Krakkóba delegált katonai meghatal
mazottak azt kapták fő katonapolitikai feladatul, kíséreljék meg annak elinté-

5 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) Polg. dem. forr. 16/9 HM 8. o. 1919.101. sz. 

— 76 — 



zését, hogy a magyar katonák, alakulatok fegyvereiket, felszereléseiket megtart
va vonulhassanak át az illető országok területén, hogy ezekkel térhessenek 
vissza Magyarországra, 

A katonapolitikai osztályon a következő hetekben kialakított külpolitikai 
elképzelések egy kelet-európai hatalmi csoportosulás megteremtésére irányul
tak a nemzetközi szocialista forradalom terjedésének megakadályozására, vala
mint a szomszédos országok elleni szövetségek létrehozására, az ország területi 
integritásánaik visszaállítása érdekében. 

A hivatásos tisztikarnak az a része, amely egyre inkább szembefordult a for
radalommal, a hadseregért vívott politikai harcban vereséget szenvedett. Veze
tő képviselőit részben eltávolították a szolgálatból és a politikai életből, mások, 
akik helyükön maradtak, háttérbe szorultak. A katonapolitikai osztály személyi 
állományára ez utóbbi volt a jellemző. (Az osztály névsorában 1918 novembe
re és 1919 májusa között alig fordult elő változás: Tánczos Gábor és for. Láng 
Boldizsár kivételével valamennyi tiszt megmaradt beosztásában.) Külpolitikai 
elképzeléseik papíron maradtak, a tervezett katonai meghatalmazotti hálózat 
felállítását a Hadügyminisztériumban vezető szerepet játszó Böhm Vilmos 1918. 
decemberben elodázta, hadügyminiszterré történt kinevezése után, 1919. feb
ruárban pedig egy minisztertanácsi határozattal levette a napirendről.6 

Egyetlen katonai meghatalmazotti hely létezett a polgári demokratikus for
radalom egész időszakában, amely az első napoktól az utolsóig fennállt : a ma
gyar hadügyminiszter bécsi katonai meghatalmazotti posztja. 

Létrehozott és tervezett katonai meghatalmazotti állomáshelyek 
1918 november—2919 március 

Bécs 
A bécsi magyar katonai meghatalmazotti hely az Osztrák—Magyar Monar

chia felbomlásának napjaiban alakult ki. A magyar eredetű, illetve magyar 
vonatkozású vagyoni és szellemi értékek megmentésére magyar felszámoló 
testület létesült, amelynek katonai és polgári munkatársai a volt közös in
tézményeknél mint felügyelő közegek működtek. A Bécsben szolgálatot telje
sítő magyar katonákat az 1918. november 1-ével létrehozott „Magyar Katonai 
Misszió" irányította. A misszió vezetője gr. Takács-Tolvay József vk. ezredes 
volt, aki korábban a magyar királyi honvédelmi miniszter meghatalmazottja
ként a bécsi közös hadügyminisztériumban teljesített szolgálatot. Hivatala az 
összeomlás utáni első napokban a közös vagyon likvidálásának ügyeivel és az 
arcvonalról hazatérő magyar katonák irányításával foglalkozott.7 

Magyar külképviselet hiányában a misszió politikai természetű problémákkal 
is találkozott. Takács-Tolvay ezredes 1918. november 6-án a Hadügyminiszté
rium katonapolitikai osztályának küldött jelentésében a következőket javasolta: 
„Ismerve az itteni viszonyokat és a hangulatot, mely miránk nézve nem valami 
előnyös, sürgősen és újólag kérném, hogy magyar diplomáciai képviselő kül
dessék az osztrák—német nemzeti tanácshoz a magyar alattvalók és érdekek 
megvédése céljából. Ugyanúgy, mint ezt a csehek és szlovének már is tették." 
Ugyanebben a jelentésben kérte saját tevékenységi területének meghatározá
sát: „Kérek parancsot arra, hogy én milyen hatáskörrel vagyok felruházva, 
hogy ily minőségemben itt azután intézkedhessek és magamat az itteni új 
hadügyminiszter úrnál bemutathassam, mert ez fontos és sürgős volna."8 

6 Uo. 2/13 HM Katonai Közigazgatási Főcsoport 1919. 59. sz. 
7 HL Tanulmányok és kéziratok gyűjteménye. 2555. sz. (Moraveh Elek: A bécsi levéltári kirendeltségnek története.) 
8 HL Polg. dem. forr. 12/1 HM Kat, pol. o. 1918. 29 438. sz. 
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A budapesti Hadügyminisztérium még ugyanazon a napon táviratilag vála
szolt gr. Takács-Tolvay ezredesnek: „A magyar kormány diplomáciai képviselő
je a wieni kormányhoz legközelebb megérkezik. Ezredes urat, mint a magyar 
kormány katonai megbízottját a bécsi kormányhoz kirendelem."9 A misszió tag
jai a magyar követség felállítása után letették az esküt a magyar népköztár
saságra az első bécsi magyar követ, Harrer Ferenc előtt. 

„Délelőtt 11 órára a Magyar Ház delegációs termébe kérettem a volt közös 
külügyminisztérium, a közös pénzügyminisztérium és a kabinetiroda magyar 
tisztviselőit, hogy esküt tegyenek a magyar nemzet iránti hűségre és a nép
kormány iránt való engedelmességre." — írja Harrer Ferenc, majd így foly
tatja: ,,A volt közös hadügyminisztériumban alkalmazott magyar tisztek felett 
a magyar hadügyminisztérium közvetlenül rendelkezett. Szokatlan volt a hely
zet, s azt hiszem, mindannyian éreztük a történelem fuvallatát a jéghideg te
remben, ahol a sok eseményt látott falak között szembekerültek azok, akik 
hivataluknál és — sokan közülük — társadalmi helyzetüknél fogva legköze
lebb állottak a trónhoz, mint a forradalomban született népkormány polgári 
származású képviselője. De egyesek érthetően elégikus hangulata ellenére is 
barátságosan folyt le a találkozás."10 

A Hadügyminisztérium a következőkben egyre inkább olyan feladatokkal 
bízta meg Takács-Tolvay ezredest, amelyek egy katonai attasé rendes felada
tai közé tartoznak. így november 15-én utasítást kapott arra, eszközölje ki a 
Staatsamt für Heerwesennél a közös hadsereg vezérkarának nyilvántartó iro
dájában összegyűjtött és a béketárgyalásoknál felhasználhatónak ítélt anyagok 
átengedését.11 A magyar katonai meghatalmazott feladatköre november végére 
egyre inkább kikristályosodott. A nagy katonai átvonulások Bécsen keresztül 
rohamosan csökkentek, másrészt a likvidációs munka is egyre inkább megha
tározott keretek közé terelődött. Takács-Tolvay ezredes szolgálata katonai,, 
katonapolitikai, személyi, nyilvántartási és illetékügyek lebonyolítására korlá
tozódott. A kialakult tevékenységi körnek megfelelően ki kellett költözködnie 
az osztrák hadügyminisztérium épületéből, ahol eddig a misszió hivatalai voltak,, 
és a katonai meghatalmazott hivatalos helyiségeit részben a magyar gárda, 
részben a magyar követség épületébe helyezték át.12 

A szolgálatban 1919. februárig nem történt változás. A hadügyminiszter 
1919. február 11-én tette iközzé a minisztertanács döntését, mely szerint „ . . . a 
magyar népköztársaság katonai meghatalmazottakat (attaché) egyelőre kikül
deni nem fog." Ez a döntés egyetlen meglevő helyet érintett: a bécsi katonai 
meghatalmazott állását. Takács-Tolvay ezredest a Hadügyminisztériumban 
nyugdíjazták, de a minisztertanács — a bécsi hely megtartása érdekében — át
vette őt a Külügyminisztérium státusába, kinevezte 1. o. követségi tanácsossá 
és beosztotta a bécsi magyar követséghez. Takács-Tolvay „követségi tanácsos" 
már a Tanácsköztársaság bécsi követe, Bolgár Elek előtt tette le a fogadalmat. 
A továbbiakban polgári diplomataként töltötte be a katonai meghatalmazott 
feladatkörét.13 

Berlin 
A minisztertanács 1918. november 5-i ülésén Linder Béla hadügyminiszter 

a Németországgal való diplomáciai kapcsolat kérdését is felvetette. A szűkszavú 
minisztertanácsi jegyzőkönyv így rögzíti érvelését: „A német közvéleményt fel 

9 Uo. 
10 Harrer Ferenc: Egy magyar polgár élete. I. k. 361—362. o. Budapest, 1968. 
11 HL Polg. dem. forr. 13/5 HM Kat. pol. o. 1918. 30 540. sz. 
12 Uo. 5/13 HM 2. o. 1918. 31 340. sz. 
13 OL Bécsi követség és főkonzulátus 867/1919. sz. 
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kell világosítani. Amikor az új Németország kialakul, ott legyen Magyarország 
képviselője."14 A kormány — annak ellenére, hogy határozottan és tüntetően 
antantbarát külpolitikai orientációt követett, és annak ellenére, hogy a belgrádi 
katonai egyezmény 16. pontja megtiltotta a diplomáciai kapcsolatok felvételét 
Németországgal — november közepén kísérletet tett ezek létesítésére. Novem
ber 19-én Diener-Dénes külügyi államtitkár átiratot küldött a hadügyminiszter
hez, és ebben arra kérte, intézzen sürgős kérést Franchet d'Esperey tábornok
hoz, „ . . . engedné meg a magyar népköztársaság népkormányának, hogy Né
metországgal diplomáciai összeköttetésbe léphessen". A külügyi államtitkár sze
rint a diplomáciai kapcsolatok felvételére irányuló kérést azzal kellene indo
kolni, hogy a németországi viszonyokban változás állott be, és hogy Német
országban több százezer magyar állampolgár él, akik ott védelem nélkül ma
radnának.15 

A Hadügyminisztérium e szempontok szerint november 22-én szikratávírón!; 
a következő szöveget adta le az antant keleti hadseregfőparancsnokságának, 
amely ekkor Szalonikiben tartózkodott: „A diplomáciai összeköttetésnek Német
országgal való újrafelvétele Magyarország szempontjából felette szükséges, mert 
Németországban több százezer magyar állampolgár él, akik a mostani bizony
talan viszonyok között védelem nélkül maradtak. A magyar népköztársaság 
kormánya ezért kérdést intéz a főparancsnoksághoz, hogy Németországgal a 
diplomáciai összeköttetés felvétele ellen van-e kifogása és egyúttal azon néze
tének ad kifejezést, hogy a diplomáciai viszony felvételének minden akadálya 
egyrészt az entente és Németország között létrejött fegyverszünet, másrészt 
pedig Németország teljes demokratizálása következtében megszűnt."16 

Az antant e tekintetben is hajthatatlan maradt. A francia fegyverszüneti bi
zottság vezetője, Vix alezredes, november 28-án még az ellen is nyomatékosan 
tiltakozott, hogy a magyar kormány a Mackensen-ügyből kifolyólag alkalom
szerű kapcsolatba lépett a német kormánnyal. Linder Béla tárcanélküli minisz
ter és Diener-Dénes József külügyminisztériumi államtitkár kénytelen volt sza
badkozni, s kijelentették a francia alezredesnek, hogy Magyarországtól távol áll 
a Németországgal való bármely diplomáciai vagy politikai kapcsolat fenntar
tása.17 

A Hadügyminisztériumnak azonban sikerült Berlinben egy négytagú magyar 
tiszti delegációt megtartania. A négy tiszt korábban a berlini osztrák—magyar 
katonai meghatalmazott beosztottja volt. A hivatal személyi állománya a Mo
narchia bukásakor két részre oszlott: az osztrákok egy „német—osztrák", a ma
gyarok pedig egy „magyar felszámolási bizottságot" hoztak létre, s miután a 
diplomáciai kapcsolatokat meg kellett szakítani Németországgal, ezen a néven 
maradtak Berlinben. 

A magyar Hadügyminisztérium még november 6-án elrendelte a delegáció 
fenntartását, s vezetőjéül a rangidős Hubrich Arisztid századost nevezte ki. 
Ezeket az intézkedéseket gr. Takács-Tolvay ezredes javaslatára foganatosították. 
A kapcsolatot szintén a bécsi magyar katonai meghatalmazotton keresztül t a r 
totta a minisztérium a berlini delegációval. 

A Berlinben működő tiszti csoportnak december 13-án a „berlini felszámolási 
bizottság" elnevezést adták, nehogy az antanthatalmak a volt berlini osztrák— 
magyar katonai meghatalmazott hivatalának további működésében a fegyver
szüneti szerződés megszegését lássák, másrészt valóban szükség is volt a dele-

14 OL Min. tan. jkv. 1918. november 5. 
15 HL Polg. dem. forr. 13/3 HM Kat. pol. o. 1918. 30 889. 8z. 
16 Uo. 
17 Uo. 32 150. sz. 
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gáció ilyen irányú működésére. Ügyköre a Magyarországon átvonult német csa
patok, a nyugati hadszíntéren állott magyar csapatok függőben levő, valamint 
felszámolás alatt álló ügyeinek lebonyolítása, a hadifoglyok hazaszállítási ügyei
nek intézése, továbbá a Németország területén adódó egyéb más magyar vo
natkozású ügyek nyilvántartása volt18 

Zágráb és Belgrád 
Mivel a magyar kormány haladéktalanul diplomáciai kapcsolatba kívánt 

lépni a szerb-horvát—szlovén nemzeti tanáccsal, november 8-án követet kül
dött Zágrábba Ballá Aladár személyében. A követséghez katonai attasé minő
ségben beosztották Gömbös Gyula vk. századost is.19 A katonapolitikai osztály
tól kapott feladata az volt, hogy a Horvátországban tartózkodó, vagy az ország 
területén keresztül hazatérő magyar csapatok fegyveres átvonulását a horvát 
hatóságoknál kieszközölje, s az egyéb felmerülő katonai kérdésekben tárgyal
jon a Horvát Nemzeti Tanács ihönvédelmi biztosával. 

Gömbös Gyula november 6-án érkezett vissza Budapestre Bécsből, ahol a 
háború utolsó időszakában a közös hadügyminisztérium pótlásügyi osztályán tel
jesített szolgálatot. A budapesti Hadügyminisztériumban már ott találta azt a ve
zérkari tisztekből álló gárdát, amelynek ő maga is — szélsőséges nacionalista 
felfogásáról közismert — tagja volt. Megjelenése a katonapolitikai osztálynak 
kapóra jött: az eredetileg kijelölt Dormándy vk. alezredes helyett őt küldték 
Zágrábba, mert a háború előtti években huzamosabb ideig szolgált a zágrábi 
honvédkerületi parancsnokságon, jól beszélt horvátul és rendelkezett bizonyos 
személyi kapcsolatokkal. 

Gömbös felvette Zágrábban a kapcsolatot dr. Drinkoviccsal, a horvát nemzeti 
tanács honvédelmi biztosával. Drinkovic tagadólag válaszolt a magyar katonai 
attasénak arra a kérdésére, „hogy a jugoszláv nemzeti kormány volna-e abban 
a helyzetben, hogy a magyar kormánynak fegyvert engedjen át a békehadsereg 
felfegyverzésére?" Az ország semlegességére hivatkozva kijelentette, hogy to
vábbra is le fogják fegyverezni az ország területén levő magyar katonákat. 
Gömbös és Drinkovic a magyar állampolgárok horvátországi tevékenységével, 
illetve hazaszállításával kapcsolatos bizonyos részletkérdésekben előzetes meg
állapodásokat kötött, amelyeket november 10-én jegyzőkönyvben rögzítettek.-0 

A következő napokban kitűnt, hogy Ballá Aladár politikai küldetése kudar
cot vallott: nem sikerült Horvátországnak a délszláv államhoz való csatlakozá
sát megakadályoznia. A minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy a magyar kö
vet elhagyja Zágrábot, s egyidejűleg megbízta Gömbös Gyulát, képviselje Zág
rábban a magyar katonai és kereskedelmi érdekeket, s lássa el a magyar állam
polgárok érdekvédelmét.21 

Mivel a magyar kormány a november 10-i megállapodásokra egyáltalán nem 
reagált, a szerb-horvát—szlovén tanács honvédelmi biztosa november 21-én 
jegyzéket intézett Gömbös századoshoz, s abban a magyar katonai attasé zágrábi 
misszióját befejezettnek nyilvánította.22 A Hadügyminisztériumot kellemet
lenül érintette ez a fordulat. A katonapolitikai osztály előterjesztésére novem
ber 23-án táviratot intézett a minisztérium a szerb-horvát—szlovén nemzeti ta
nácshoz: ,,Az SHS nemzeti tanács megbízottjai és Gömbös százados katonai 
meghatalmazott között felvett jegyzőkönyv azért nem nyert eddig hitelesítést, 
mert a magyar külügyminisztérium még csak szervezés alatt van. Miután a 

18 üo . 12/3 HM Kat. pol. o. 1918. 33 541. sz., és 12/1 29 438. sz. 
19 Uo. 1918—1919. 12/1 HM Kat. pol. o. 1918. 29 402. sz. 
20 Uo. 12/4 HM Kat. pol. o. 1918. 31 932. sz. 
21 OL Min. tan. jkv. 1918. november 21. 
:22 HL Polg. dem. forr. 14/2 HM Kat. pol. o. 1918. 31 343. sz. 
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.-magyar követség tagjai elhagyták Zagrebet, fölötte kívánatos, hogy Gömbös 
százados folytassa tevékenységét a két ország barátságos viszonyának fejlesz
tése, a magyar érdekek képviselete czéljából. Gömbös százados a magyar kor
mány bizalmát bírja, miért is kérem kieszközölni, hogy Gömbös százados fel
adatát továbbra is teljesíthesse."23 

Gömbös százados zágrábi jelenléte azért is szükséges volt a Hadügyminiszté
rium számára, mert az 1. (hírszerző) osztály felderítési feladatokkal bízta őt 
meg. Mindenekelőtt az olasz—délszláv ellentétekből adódó katonapolitikai kér
dések, de ezen túlmenően a jugoszláv csapatok és parancsnokságok elhelyezése, 
a megközelítő létszámadatok, a délszláv állam fegyverzeti, lőszer-, fölszerelési 
és vonatanyag-ellátottsága érdekelte Stojakovics vk. őrnagyot, a hírszerző osz
tály vezetőjét. Gömbösnek adatokat kellett gyűjtenie arról, hogy mennyi hadi
anyaghoz jutottak a jugoszlávok az osztrák—magyar hadsereg felbomlása ré
vén és milyenek az országban az élelmezési viszonyok. Ezenkívül hetenkénti 
hangulat jelentéseket és politikai áttekintéseket kértek tőle.24 

. November 28-án kapta Gömbös az utolsó jegyzéket a szerb-horvát—szlovén 
nemzeti tanács honvédelmi biztosától, aki ismét megállapította, hogy a magyar 
kormány nem hozott döntést a jegyzőkönyvben szereplő kérdésekben, ezért a 
jegyzékhez csatoltan visszaküldte Ballá Aladár és Gömbös Gyula megbízóleve
lét. A két ország közötti diplomáciai kapcsolatok ezzel a lépéssel megszakadtak. 
A katonai attasé és személyzete visszatért Magyarországra.25 

1 A katonapolitikai osztály három hét múlva, december 20-án újból visszatért 
«rre a problémára. Knauz Ferenc vk. százados, az osztály jugoszláv ügyekkel 
foglalkozó előadója előterjesztést állított össze a délszláv állammal létesítendő 
diplomáciai kapcsolatok kérdéséről. Az előterjesztés szerint a rendes diplomá
ciai összeköttetés felvétele Jugoszláviával azt az előnyt biztosítaná, hogy Ma
gyarország az első lépést tehetné meg a diplomáciai elszigeteltségből az antant 
hatalmak vonatkozásában. A fogalmazvány a szerbekkel való kapcsolatfelvétel 
fontosságát hangsúlyozza, s ebben 'Gömbös Gyulának az a véleménye tükröző
dik, amelyet egyik attasé jelentésében fogalmazott meg, miszerint nincs lehető
ség a jugoszláv állam létrejöttének megakadályozására, ezért a jövőben nem 
a horvát, hanem a vezető szerepet játszó szerb nemzet felé kell orientálódnia a 
magyar külpolitikának. 

A katonapolitikai osztály Szerbiában lehetséges szövetségest látott: „A nagy
román törekvésekkel szemben egy — Romániát minden oldalról körülzáró 
Iblock által védekezhetnénk és a román imperializmus ellen úgy Szerbiával 
mint Ukránországgal egyesülhetnénk, a mi csak akkor válik lehetségessé, ha 
mindkét országgal felvesszük a diplomáciai összeköttetést."26 

Az előterjesztés azonban nem veti el a horvát vonalat sem. A javaslat szerint 
Zágrábba katonai meghatalmazott kiküldése lenne szükséges — az indoklás 
szerint azért —, mert ez a külső katonai képviselet fontos feladatot tölthetne 
be az olasz hadifogságból visszatérők hazahozatala és a jugoszláv állam terü
letén visszamaradt nagy értékű kincstári javak likvidálása terén. Ami pedig a 
magasabb szempontokat illeti, így érvel a memorandum: „Ez az állam külön
ben az, melynek barátságára a tengerhez vivő út végett a legjobban reá vagyunk 
utalva s nem képzelhető, hogy ezen ütközőpontok kikapcsolása után ne venné 
fel ismét szívesen a Magyarországgal való összeköttetést."27 

23 Uo. 
24 Uo. 13/5 HM Kat. pol. o. 1918. 30 659. sz. 
25 Uo. 14/5 HM Kat. pol. o. 1918. 32 236. sz. 
26 Uo. 15/5 HM Kat. pol. o. 1918. 34 019. sz. 
27 Uo. 
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A Hadügyminisztériumnak már 1918 novemberében megvolt a jelöltje a ju
goszláviai katonai meghatalmazotti posztra: Marsik Jenő vk. századost szemel
ték ki katonai attasénak Belgrádba, á diplomáciai kapcsolatok felvétele után, 
A külpolitikai viszonyok, valamint a magyar kormánynak az a döntése, hogy 
katonai meghatalmazottakat egyelőre nem küld külföldre, Marsik százados ki
utazását meggátolták.28 

Krakkó és Varsó 
A lengyel polgári és katonai hatóságokkal való kapcsolat felvétele a keleti 

fronton levő magyar csapatok hazaszállítása, a Lengyelország területén maradt 
nagy mennyiségű hadianyag biztosítása miatt rendkívül sürgős feladat volt. 
A Hadügyminisztérium 1918. november 10-én egy háromtagú küldöttséget indí
tott útba Lengyelországba Köller György alezredes vezetésével a fent jelzett 
feladatok megoldására. A bizottság tartózkodási helyéül Krakkót jelölték ki. 

A küldöttség nyilvántartotta a lengyel területen átvonuló magyar katonai 
szállítmányokat, ellenőrizte a különböző városokban felállított fogadó kirendelt
ségeket, valamint az orosz hadifogságból hazatérő magyar katonák irányításá
val foglalkozott. Bár a bizottság hivatalosan nem kapott megbízatást politikai 
tevékenység folytatására, Köller alezredes a rendkívüli körülmények között 
ilyen jellegű tevékenységet is kifejtett. Felvette a kapcsolatot Varsóban a len
gyel kormány képviselőivel, a lengyel vezérkar főnökével és megállapodást kö
tött arról, hogy a magyar katonák teljes fegyverzettel és felszereléssel utazhat
nak haza Lengyelországon keresztül, ha a lengyel katonák is így térhetnek 
vissza hazájukba Magyarországon keresztül. Köller alezredes tiltakozását fe
jezte ki a lengyel hatóságoknál, amikor a lengyel csapatok megszállták Tren-
csén, Szepes és Árva megye területének egy részét. A küldöttség konzuli t e 
vékenységet is folytatott: beutazási engedélyeket adott Magyarországra uta
zóknak.29 

A Hadügyminisztérium katonapolitikai osztálya 1918. november 27-én terve
zetet készített egy magyar katonai meghatalmazott Varsóba való kiküldéséről. 
Köller alezredes fogadó bizottsága ugyanis krakkói elhelyezésénél fogva nem 
volt alkalmas arra, hogy a Lengyel Köztársaság Varsóban székelő központi 
hatóságaival a megfelelő kapcsolatokat kiépítse. A kiküldendő katonai meg
hatalmazottnak a hazatérő katonák és hadifoglyok irányításán túlmenően poli
tikai feladatokat határozott meg a Hadügyminisztérium tervezete, mégpedig 
azt, hogy amíg a két ország között nem létesül diplomáciai összeköttetés, mun
kálkodjék a „ . . . történelmi, szomszédos jóbarátság fenntartása és mélyítése 
érdekében..."30 

Ugyanezen a napon a magyar hadügyminiszter a következő táviratot intézte 
a lengyel kormányhoz: „Azon célból, hogy addig is, míg az összeköttetés a 
lengyel és magyar nemzetek között rendes diplomáciai úton létesül, ezen két 
nemzet közötti csaknem ezer éves hagyományos baráti viszony ápolása és mé
lyítése érdekében, mely baráti viszony a most lezajlott nagy események után, 
midőn két nemzet az idegen igát lerázta, közös akarattal valóságos alakban is 
megnyilatkozhatnék, a magyar kormány abbeli óhajának ad kifejezést,, hogy 
Neményi Koncz Győző tüzérezredest, mint a magyar kormánynak katonai meg
hatalmazottját kellő személyzettel a lengyel kormány székhelyére delegálhassa. 
A lengyel kormány részéről az itteni Lengyel Misszió a magyar központi ható-

28 HL VKF IV. csop. 1919. 4449. sz. 
29 HL Tanulmányok és kéziratok gyűjteménye 1967. sz. (Philadelphy Jenő: Az 1918. év őszén Lengyelországba 

kiküldött magyar hadifogoly fogadó bizottság működése. 1927.) 
30 HL Polg. dem. forr. 15/4 HM Kat. pol. o. 1918. 33 760. sz. 
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ságokkai már huzamosabb idő óta a legjobb egyetértésben működik. Magyar 
részről sajnos a Lengyel Kormány székhelyén nincs felhatalmazott személy, aki 
kölcsönös érdekeinket képviselné."31 

December első napjaiban a Hadügyminisztérium 1. (hírszerző) osztálya szóbeli 
üzenetet kapott Köller alezredestől, miszerint „a varsói lengyel kormány rossz 
néven veszi a magyar kormánytól, hogy a magyar kormánynak mindezidáig 
nincsen Warsawaban állandó képviselője". A katonapolitikai osztály — mint
hogy a november 27-i táviratra a lengyel kormánytól válasz még nem érkezett 
— a Külügyminisztériumhoz fordult, hogy tisztázza ezt a kérdést a lengyelekkel. 
Külön, nyomatékosan felkérték a Külügyminisztériumot, hogy a katonai meg
hatalmazott ügyében is intézzen kérdést a lengyel kormányhoz, „ . . . mert ka
tonai szempontból rendkívül fontos volna, ha már volna megbízottunk War
sawaban".32 

Katonai meghatalmazott kiküldésére végül is nem került sor a kormány 
határozata értelmében. A Hadügyminisztérium továbbra is csak a krakkói ha
difogoly fogadó bizottságra tudott támaszkodni a lengyelországi kapcsolatokat 
ilíetően. Köller alezredest 1919. januárban Matsvánszky százados váltotta fel, 
aki magát jelentéseiben és a lengyel féllel szemben mint a „magyar hadügy
miniszter katonai meghatalmazottja" tüntette fel. Orphanides alezredes a 8. 
(katonapolitikai) osztály vezetője ezzel kapcsolatban és általános magatartását 
illetően a következő utasítást küldte neki: „Jövőbeni tévedések és helytelen 
címzések elkerülése végett közlöm, hogy ö n Krakowban mint az ottani magyar 
fogadó bizottság vezetője rendeltetett ki, s nem mint »meghatalmazott«, mely, 
ténykedésre politikai megbízólevelet tőlem nem kapott. Tekintettel azonban a 
Minisztertanács azon döntésére, hogy egyelőre katonai attachék kiküldését nem 
óhajtja, szívesen látom, ha politikai és katonai vonatkozású észrevételeit velem 
közli."33 

Kijev 
• Már 1918. november második felében felmerült a Hadügyminisztériumban az 

Ukrajnával létesítendő katonadiplomáciai kapcsolat gondolata. A katonapoliti
kai osztály november 23-án foglalkozott azzal a javaslattal, amelyet br. Mirbach 
őrnagy, az Armeeoberkommando kovnói meghatalmazottja tett, miszerint kí
vánatos lenne Kijevben a magyar kormány részéről katonai meghatalmazotti 
állás létesítése. Mirbach javaslatot tett a személyre is: Leitgeb mezőgazdasági 
attasét ajánlotta, aki már Kijevben tevékenykedett az osztrák—magyar csapatok 
hazaszállítását irányító, gr. Spanocchi vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló 
törzsben. 

A katonapolitikai osztály egyetértett a javaslattal, azzal a módosítással, hogy 
a kiküldendő személy vezérkari tiszt legyen. A Hadügyminisztérium 1. osztá
lya november 25-én br. Stipsitz őrnagyot, a katonapolitikai osztály helyettes 
vezetőjét ajánlotta erre a beosztásra, aki „előreláthatólag mint Oroszországba 
küldendő katonai attaché Kiewben fenti szolgálatot elláthatná".34 

A Hadügyminisztérium december 1-én a következő táviratot küldte az ukrán 
kormánynak: „A katonai anyagok liquidálása és az ott levő magyar csapatok 
haza küldésének lebonyolítására, de különösen a kölcsönös jó szomszédos vi
szony fenntartásának ápolására br. Stipsitz Károly vkt. őrnagyot szemeltem ki, 

31 Uo. 14/5 HM Kat. pol. o. 1918. 31 924. sz. 
32 Uo. 15/4 HM Kat. pol. o. 1918. 33 700. sz. 
33 Uo. 16/4 HM. 8. o. 1919. 3586. sz. 
34 Uo. 13/6 HM Kat. pol. o. 1918. 31 040. sz. 
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s őt mint Magyarország katonai meghatalmazottját a kiewi ukrán kormány 
niellé óhajtom kirendelni. Kérem az Ukrán Kormány rádióválaszát, hogy ezen 
kiküldetés, a Stipsitz őrnagy személye ellen kifogás van-e?"35 

A katonapolitikai osztály a következő napokban módosította a kiküldendő 
személyre vonatkozó javaslatot: br. Stipsitz őrnagy helyett Szmazsenka Ferdi
nánd vk. alezredes kiküldését kérte. A Hadügyminisztérium 1918. december 
6-án elküldött újabb táviratában Szmazsenka alezredes számára kért agré-
ment-ot az ukrán kormánytól.36 Szmazsenka alezredes korábban a közös had
sereg vezérkaránál teljesített szolgálatot és ott az orosz ügyek szakértőjének 
számított. A vezérkar 1905-ben kiküldte őt Oroszországba az orosz—japán há
ború megfigyelésére. Oroszországi tartózkodása alatt elvette feleségül egy orosz 
földbirtokos leányát és ettől kezdve a világháború kitöréséig rendszeresen meg
fordult Oroszországban, felesége szülőföldjén. Az orosz nyelvet kitűnően elsa
játította. A világháború befejezésekor Bécsben tartózkodott, s itt tagja lett a 
Felszámoló Bizottságnak. 

Szmazsenka alezredes megkísérelte, hogy eljusson Kijevbe. A bécsi ukrán kö
vetségtől sikerült szereznie egy „laisser-passer"-t Kijevig a lengyel és az ukrán 
katonai megbízottól egy hadizóna-átlépési engedélyt. Fogadta őt a bécsi ukrán 
követ, Lipinski is.37 

A kormány 1919. február 11-i határozata Szmazsenka Ferdinánd alezredes 
kiküldetését is tárgytalanná tette. 

Bukarest 
A magyar kormány Artner Kálmán alezredest küldte Bukarestbe a megszálló 

hadsereg főparancsnokságához, hogy az ott szolgálatot teljesítő Koncz Sándor 
ezredesnek átadja a kormány megbízólevelét, amelyben felhatalmazza őt a kor
mány képviseletével és a még Románia területén tartózkodó magyar csapatok 
feletti parancsnoksággal.38 Politikai feladata — a november 5-i miniszterta
nácsi határozat szerint — az lett volna, hogy a Jassyban tartózkodó román kor
mánnyal tárgyaljon, s elérje azt, hogy Románia ne állítsa kész tények elé Ma
gyarországot egy Erdélybe történő bevonul ássál.39 Mint kinevezett katonai pa
rancsnoknak gondoskodnia kellett a magyar csapatok lefegyverzéséről és a 
katonák hazaszállításainak megszervezéséről. 

Koncz Sándor ezredes a háború idején a romániai megszálló erőknél teljesí
tett szolgálatot: az ún. gazdasági szolgálat osztrák—magyar törzsének volt a 
parancsnoka, s egyúttal osztrák—magyar meghatalmazott a német Mackensen-
féle hadsereg parancsnokságánál/10 

Artner Kálmán november 8-án érkezett Bukarestbe. Koncz ezredes másnap, 
november 9-én értesítette a román királyi kormányt megbízatásáról, azzal a 
hozzáfűzéssel, hogy a megfelelő megbízólevél az idő rövidsége miatt még nem 
jutott el hozzá.41 Válasz nem érkezett. Románia november 10-én ultimátumot 
nyújtott át a németeknek, hogy 24 órán belül ürítsék ki az ország területét. 
Ugyanezen a napon, az esti órákban kihirdették a hadiállapotot. A Bukarestben 
tartózkodó magyar képviselet tagjai internálótáborba kerültek. 

35 Uo. 
36 Uo. 32 871. sz. 
37 Uo. 34 880. sz. 
38 Uo. 14/4 HM Kat. pol. o. 1918. 31 930. sz. 
39 OL Min. tan. jkv. 1918. november 5. 
40 HL Tanulmányok gyűjteménye 778—VI—4. (Max Frli. v. Pitreich jelentése.) 
41 HL Polg. dem. forr. 14/4 HM Kat. pol. o. 1918. 31 930. o. 
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A Hadügyi Népbiztosság bécsi katonai meghatalmazottja 

A Magyar Tanácsköztársaság Hadügyi Népbiztossága nem foglalkozott ka
tonai attasék kiküldésének a kérdésével. Ez az adott külpolitikai helyzetből is 
fakadt: a magyarországi proletárdiktatúra államának nemzetközi elszigetelt
sége, katonai fenyegetettsége, sőt a hamarosan megindított imperialista katonai 
intervenció körülményei között ez a probléma nem volt időszerű. A kérdés 
bizonyára felvetődött volna abban az esetben, ha a Magyar Tanácsköztársaság
nak sikerül közvetlen és rendszeres kapcsolatot felvennie egyetlen szövetsége
sével, Szovjet-Oroszországgal, ha a két hadsereg között közvetlen érintkezés 
jön létre. Valószínűleg felmerült volna előbb-utóbb a kérdés akkor is, ha 
a proletárdiktatúra hosszabb ideig fennáll, ha sikerül helyzetét stabilizálnia. 
A katonai meghatalmazotti intézmény fenntartása bizonyos lehetőséget jelen
tett volna a világforradalmi folyamat figyelemmel kísérése, netán elősegítése 
szempontjából. Ez utóbbi feltételezést a Hadügyi Népbiztosság rendelkezésére 
álló egyetlen katonai meghatalmazotti hely tapasztalataira alapozzuk. 

A Hadügyi Népbiztosság egyetlen ilyen helyet örökölt a polgári kormányzat
tól, a bécsit, és ezt a proletárdiktatúra egész fennállásának idején fenntartotta. 
A Tanácsköztársaság meghagyta hivatalában Takács-Tolvay József ezredest, 
aki a követségen — amint erről már volt szó — tanácsosként szerepelt. Feladat
köre megegyezett azzal, amit még a Hadügyminisztérium katonapolitikai osztá
lya 1919. március 7-én így rögzített: „Feladata: a német—osztrák hadügyi állam
titkárság és a Hüm közötti kapcsolat fenntartása úgy katonapolitikai, mint a 
liquidálásiból kifolyó összes ügyekre .vonatkozólag."42 

A Hadügyi Népbiztosság elsősorban a felszámolásra helyezte a fő súlyt. A ma
gyar javak, anyagok számbavétele, nyilvántartása és hazaszállítása a Vörös 
Hadsereg fegyver és hadianyagszükségletének biztosítása szempontjából rend
kívül fontos tevékenység volt. A katonai meghatalmazottnak a feladat megol
dása érdekében állandó kapcsolatban kellett állnia az osztrák hadügyminiszté
riummal — a. Staatsamt für Heerwesen-nel. Az üggyel a Külügyi Népbiztos
ság is foglalkozott. Amikor a Magyar Tanácsköztársaság bécsi követe, Bolgár 
Elek megérkezett az osztrák f óvárosba, a kíséretében levő Diener-Dénes József, 
a Károlyi-kormány volt külügyi államtitkára mutatta be őt a különböző vezető 
osztrák személyiségeknek. Julius Deutsch hadügyi államtitkár a találkozás 
során kijelentette, hogy a hadianyagszállítást megtiltja ugyan, de ténylege
sen nem fogja akadályozni.43 

Ismeretes a bécsi katonai meghatalmazott költségvetése. Takács-Tolvay ezre
des márciusra 3 millió koronát igényelt, ugyanannyit kért áprilisban is, május
ra 5 millió 580 ezer koronát kért, míg a júniusi igénye már 8 millió korona 
volt az ausztriai infláció miatt. Nincsenek meg azok a mellékletek, amelyekből 
kitűnne, milyen kifizetésekre kérte Takács-Tolvay a megnevezett összegeket. 
A pénzt nem kapta meg, mert a Pénzügyi Népbiztosság éppen tárgyalásokat 
folytatott a bécsi követséggel egy nagyobb összeg letétbe helyezéséről, hogy 
abból a követségnek módjában álljon a Magyar Tanácsköztársaság Bécsben 
történő kifizetéseit teljesíteni.44 Május 2-án ezt a pénzösszeget az ellenforradal
márok elrabolták. Takács-Tolvay ezredest a magyar követségen történt rablás 
után az akcióban való részvétel miatt elbocsátották a diplomáciai szolgálatból. 

Utódja Linder Béla ezredes lett, a Károlyi-kormány volt hadügyminisztere. 
Megbízólevele — többszöri sürgetés után — 1919. június utolsó hetében érkezett 

42 üo . 10/10 HM 8. o. 190. sz. 
43 Hajdú Tibor: A Magyar Tanácsköztársaság. Budapest. 1909. 72. o. 
44 HL MTK iratai. Hünb. 44. o. 12 539. sz. 
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csak meg Bécsbe. A Magyar Tanácsköztársaság bécsi követsége 1919. június 
26-án tudatta a külügyi államtitkársággal, hogy „ . . . a Hadügyi Népbiztosság 
a Külügyi Népbiztossággal egyetértésben kinevezte Linder Béla urat, volt ezre
dest és hadügyminisztert katonai meghatalmazottnak Bécsbe". Kérte, hogy ezt 
a kinevezést kedvezően vegyék tudomásul. Ezután történt meg a személyes 
bemutatás Otto Bauernél.45 

A katonai meghatalmazotti állás a Vörös Hadsereg dandárparancsnoki be
osztásának felelt meg.46 Valószínű, hogy a felszámolással összefüggő feladatok 
mellett Linder Béla ezredesnek kapcsolatot kellett tartania az osztrák kom
munisták irányítása alatt álló katonai alakulatokkal. Schober bécsi rendőrfőnök 
nyomozói megállapították, hogy ő is meglátogatta a 41. népőrzászlóaljat, amely-
lyel a magyar követség szoros kapcsolatban állt. Schober azt is tudni vélte, 
hogy Linder Béla katonai meghatalmazott a Tanácsköztársaság kormányától azt 
a megbízatást kapta, nyerje meg az osztrák rendőri szerveket „a kommunizmus 
ügyének".47 Ezek a kérdések még további vizsgálatot igényelnek. 

A Tanácsköztársaság bukása után a Friedrich-kormány hadügyminisztériuma 
Linder Bélát azonnal felmentette a bécsi katonai meghatalmazotti állásból, s 
egyidejűleg ideiglenes jelleggel ismét gr. Takács-Tolvay nyugállományú ezredest 
nevezte ki. 1919. augusztus 8-án a bécsi követség is megkapta a Hadügyminisz
térium táviratát a személycseréről. A Hadügyminisztérium közölte a távirat
ban azt is, hogy az ezredest utasította azoknak a teendőknek az átvételére, 
amelyeket Linder Bélának szabott meg kinevezésekor a Hadügyi Népbiztos
ság.48 A megadott számú ügyirat ez idáig még nem került elő. Valószínűleg 
általános jellegű utasításokat tartalmazott, ezért nem kellett a szöveget mó
dosítani. 

A bécsi felszámoló hadügyminisztériumban (Liquividierendes Kriegsministe
rium) működő nagy létszámú magyar tiszti csoport tagjainak nagy része ter
mészetesen örömmel üdvözölte az ellenforradalom győzelmét, ök már koráb
ban üzenetet kaptak Szegedről. Ottrubay őrnagy 1919. július 29-én levelet írt 
Bécsbe Janky Béla alezredesnek, a, magyar katonai misszió tagjának, amely
ben Horthy parancsát közvetítette: „ . . . minden magyar tiszt maradjon feltétle
nül a helyén, tegyen le bármi esküt, amelyet a bolsevikok követelnek, az eskü 
alól feloldja és egyúttal igazolja is őket a szegedi magyar kormány. Fő dolog, 
hogy rendületlenül a helyükön maradjanak, s jelenlegi beosztásukban képvisel
jék a szegedi kormány érdekeit."49 Valóban, ez a gárda csaknem változatlan 
személyi összetételben Bécsben maradt, s közülük többen hamarosan vezető 
szerepet játszottak az ellenforradalmi korszak katonadiplomáciai szolgálatának 
kialakításában. 

Az ellenforradalmi rendszer katonadiplomáciai szolgálatának megteremtése 

• *- A szegedi hadügyminisztérium külpolitikai tevékenysége 

A Szegeden szervezkedő ellenforradalmi erők első kormányzati és közigazga
tási feladatokat is ellátó szerve az 1919 május végén létrejött Károlyi Gyula-
kormány volt, amely már rendelkezett bizonyos, az ellenforradalom célkitűzé
seit támogató fegyveres erővel is. A szegedi kormány tényleges támaszává azok 

45 OL Bécsi követség. (A Magyar Tanácsköztársaság követsége Bécsben) 1919. 2289 és 2026. sz. 
46 HL MTK iratai. Hünb. Ein. A. o. 1919. 13 223. sz. 
47 Botz, Gerhard: Gewalt in der Politik. München. 1976. 298—299. o. 
48 HL Hüm. Bln. 31. o. 1919. 14 273. sz. és OL Bécsi követség 1919. 3985. sz. 
49 HL VKF II . csop. 1919. sz. n. 
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a tiszti századok váltak, amelyek a Szegedre menekült hivatásos tisztekből ala
kultak meg. A fegyveres erők parancsnoka, Horthy Miklós ellentengernagy 
előbb hadügyminiszterként, később fővezérként egyre inkább kiépítette önálló 
pozícióit, és a Magyar Tanácsköztársaság megdöntésére szervezkedő ellenfor
radalmi mozgalom tényleges vezetőjévé vált. A vezetése alatt álló „nemzeti had
sereg" irányító szervei a magyarországi proletárdiktatúra megdöntése érdeké
ben kezdték meg külföldön tájékozódásukat esetleges idegen segítség megszer
zése érdekében. 1919 júniusában hozzáfogtak az ehhez szükséges apparátus ki
építéséhez. 

Horthy Miklós ellentengernagy 1919. június 25-én jóváhagyólag tudomásul 
vette a „nemzeti hadsereg" hadműveleti csoportjának felterjesztését, amely hír
szerző osztály szervezésére és beosztására vonatkozott. Az osztály feladatát a 
következőkben határozták meg: „1. A védelmi hírszerző szolgálat Szeged város 
területén, s a hadműveleti területen belül, 2. a támadó hírszerző szolgálat úgy 
a közeli, mint a messzi viszonylatokban. 3. Az ország különböző részeiben ural
kodó hangulat és esetleges ellenforradalmi mozgalmak pontos nyilvántartása." 
Az utasítás megszabta a hírszerző csoport számára, hogy a fontos külpolitikai 
vonatkozású eseményekről a Hadügyminisztériumot azonnal értesíteni kell.50 

, A hírszerző osztály vezetőjévé Ottrubay Károly vk. őrnagyot nevezték ki, 
aki korábban Ferenc József katonai irodájában teljesített szolgálatot, a világ
háború utolsó időszakában pedig hadosztály vezérkari főnöki beosztásban te
vékenykedett. Mivel az osztály katonai jellegű tevékenységét a francia meg
szálló hatóságok elől rejteniök kellett, ezért látszatra és kifelé Siket András 
miniszteri osztálytanácsos szerepelt vezetőként.51 

Bár a meghatározott hírszerzési feladatok ekkor elsősorban belpolitikai cé
lokat szolgáltak, az utasításból határozottan kitűnik a külpolitikai viszonyok 
iránti érdeklődés is. 

A támadó hírszerzés fogalma alatt az idegen országokban, vagy a megszállt 
területeken folytatott tevékenységet: a külpolitikai, katonapolitikai viszonyok 
felderítését, valamint konkrét akciók előkészítését és lebonyolítását értették. 
A szegedi hadügyminisztérium egy júliusi elaborátuma, amely a nemzetközi 
helyzet elemzésével foglalkozott, felvetette annak szükségességét, hogy a mi
nisztérium külföldre, elsősorban Bécsbe és Prágába küldendő vezérkari tisztek 
útján kapjon alaposabb tájékoztatást a külpolitikai helyzetről. 

„Tekintettel arra, hogy Bécsben számos összeköttetések futnak össze — írja 
az emlékirat —, a szegedi kormány ottani követségének rendkívül fontos sze
rep jut. Ezen követség összeköttetése Szegeddel azonban igen hiányos, ami an
nál kellemetlenebb és kifelé (ántánt) annál károsabb, mert úgy Bécsben (Beth
len), mint Grazban (Szmrecsányi) az a tendencia vehető ki, hogy nagyobb mér
tékben önállóak, semmint ezt az ügy érdeke megköveteli. Sürgősen szükséges 
tehát, hogy az ottani követségnél egy magyar vezérkari tiszt (Vogt, vagy inkább 
Lorx) vezetése alatt egy katonai kirendeltség állíttassék fel, melynek hatás-
Icöre Cseh-Tótországtól Bécsen át Lehár csoportjáig bezárólag terjedne. Ezen 
kirendeltség utasításait Bethlen gr. útján közvetlenül Szegedről kapná."52 

A tervezett katonai kirendeltséget létre is hozták az ellenforradalmi kor
mány bécsi „követsége" mellett. (Károlyi Gyula miniszterelnök meghatalmaz
ta Bethlen Istvánt, hogy Bécsben képviselheti a szegedi kormányt.) Vezetőjévé 
Vogt Valdemár vk. ezredest nevezték ki, aki ekkor már Bécsben tartózkodott 

50 HL Szegedi HM 1919. 368. sz. 
51 Kozma Miklós: Az összeomlás 1918—1919. Budapest, é. n. 342—343. o. 
52 Csak szolgálati használatra! Budapest, 1968. 2. okmány, 62—67. o. 
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és Bethlen katonai tanácsadója volt. Vogt ezredes 1919. július 29-én jelentette,. 
hogy átvette a katonai szolgálat vezetését.53 

Feladata az volt, hogy az Ausztria és Csehszlovákia területén tervezett,, 
a Magyar Tanácsköztársaság ellen irányuló katonai előkészületek megvalósítá
sánál közreműködjék. Ezeket a megbízatásokat nem sikerült teljesítenie. Hi* 
vatalának átvétele után két nappal a következőket jelentette Belitska Sándor 
hadügyminiszternek: „...tisztelettel közlöm, hogy a tervbevett szervezés a je
len körülmények között lehetetlen, mert egyrészt a cseh miniszterelnök nyi
latkozata szerint — csehszlovák területről minden, a tanácskormány ellen irá
nyuló akció megtiltatott — másrészt osztrák állampolgároknak toborzását és 
Szegedre szállítását a német—osztrák kormány nem engedélyezi, s e rendelet 
betartását szigorúan ellenőrzi. E tilalom megszegése minden itteni akciónk 
nyombani beszüntetését vonná maga után."54 

A szegedi kormány bécsi katonai kirendeltsége 1919. augusztus végéig mű
ködött. A Tanácsköztársaság megdöntése után Vogt ezredes — a Fővezérség 
megbízásából — fegyver- és hadianyagvásárlási ügyekkel foglalkozott. 1919. 
szeptember 1-én jelentette a Fővezérségnek, hogy a katonai képviselet felszá
molása befejeződött, s tevékenységét Bécsben befejezte.55 

A hadsereg meghatározó szerepe az ellenforradalmi rendszer külpolitikájának: 
kialakításában 

A Magyar Tanácsköztársaság megdöntése után két hatalmi központ alakult 
ki az országban: a budapesti Friedrich-kormány, amely augusztus 6-án lépett 
hivatalba a Peidl-kormány erőszakos eltávolítása után, valamint a Nemzeti 
Hadsereg „fővezérsége", amely Horthy Miklós vezetésével augusztus 9-én ki
vált a .szegedi hadügyminisztérium kötelékéből és mint önálló parancsnokság 
kezdte meg működését. 

A tényleges hatalom 1919 őszére fokozatosan a Fővezérség kezébe került. 
Működési területe átfogta az államélet, a közigazgatás minden területét. Te
vékenysége döntő módon határozta meg a kialakuló ellenforradalmi Magyar
ország arculatát. 

A fővezérség meghatározó szerepet játszott a magyar külpolitika kialakítá
sában is. A budapesti külügyminisztérium — a román megszállás körülményei 
között — saját apparátusának létrehozásán kívül elsősorban azokkal a prob
lémákkal foglalkozott, amelyek az ország jelentős részének a megszállásából 
adódtak, másrészt a béketárgyalásokra való' felkészülés kötötte le az energiáit. 

A siófoki főhadiszállás ugyanakkor átfogó külpolitikai terveket kovácsolt. 
Bár a Friedrich-kormány igyekezett a Fővezérség tevékenységét e tekintetben 
is korlátok közé szorítani, ez a törekvés nem járt sikerrel. Hiába mondta ki a 
minisztertanács augusztus 20-i ülésén, hogy „a fővezérlet külpolitikát nem 
csinál",56 Horthy és környezete a fegyveres hatalom birtokában szabadon szőtte 
a már a maga korában is sok tekintetben kalandornak számító külpolitikai el
képzeléseit. Növelte a Fővezérség lehetőségeit a külpolitikába való beleszólás
ra a minisztertanácsnak az az október 25-i határozata, amely ideiglenes jelleg
gel szabályozta a hadügyminiszter és a fővezér hatáskörét és kimondta, hogy 
utóbbi közvetlenül a minisztertanácsnak felelős. 

53 HL Szegedi HM 5/a oszt. 147. sz. 
54 üo . 
55 HL VKF I. csop. 1919. 1038. sz. 
50 Uo. II . csop. 1919. 107. sz. 
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A fővezér megkapta azt a jogot, hogy „ . . . az ország katonai védelmét cél
zó előgondoskodások irányításából kifolyólag valamennyi minisztériummal köz
vetlen érintkezésbe léphet . . . Minden a katonapolitikai helyzetet érintő kér
désben a külügyminiszter tájékoztatja a fővezért és a vezérkar főnökét, viszont 
a fővezér is köteles minden olyan katonai megállapítást, amely a külügyi poli
tikára befolyással lehet, a külügyminiszternek tudomására hozni" — rendeli el 
a minisztertanácsi határozat.57 

A Fővezérség túllépte ezeket a határokat, s korántsem maradt meg a tájé
kozódás és a javaslattétel keretei között, hanem konkrét külpolitikai lépésekre 
vállalkozott, s ezek megindoklására programadó, irányító módon kijelölte a 
külpolitika terén követendő utat. Az .október 28-án Siófokon kiadott külpoli
tikai memorandumból kitűnik, hogy a katonai vezetés nemcsak egy későbbi 
időben végrehajtandó revansháború tervével foglalkozott, hanem azonnali 
fegyveres akciók megvalósítására is gondolt, hogy a zavaros nemzetközi körül
mények között, még a békeszerződés elfogadása előtt, változtasson a kialakult 
helyzeten. A Fővezérség konkrét katonai előkészületeket tett egy Csehszlovákia 
elleni katonai akcióra, amelyet lengyel—magyar együttműködéssel terveztek; 
Bécs megszállására készültek, osztrák és bajor tiszti körök segítségével jobb
oldali fordulatot kívántak Ausztriában végrehajtani.58 

A Fővezérség rendelkezett a külpolitikai kérdések feldolgozásához szükséges 
megfelelő apparátussal. Két részleg is foglalkozott ezzel a területtel: a nyilván
tartó csoport és a politikai csoport külügyi osztálya.59 A nyilvántartó csoport, 
amely a II. csoport elnevezést is viselte, a szegedi I. hadműveleti csoport hír
szerző osztályának tagjaiból alakult. Vezetője továbbra is Ottrubay Károly 
vk. őrnagy maradt, aki 1919. december elejéig töltötte be ezt a tisztet. 

A nyilvántartó csoport feladatait a következőkben határozták meg: „Külföldi 
államok politikai és katonai viszonyainak nyilvántartása. Külföldi katonai 
képviseletekkel való érintkezés." A külügyi osztály feladata volt a külügymi
nisztériummal való kapcsolat fenntartása, egymás kölcsönös tájékoztatása a 
külpolitikai helyzetről.60 

A hadügyi vezetésben kialakult kettősség következtében a Hadügyminiszté
rium is foglalkozott külügyi természetű hírszerzéssel. Az elnöki 5/b osztály 
foglalkozott ezzel a munkaterülettel. Az osztály vezetője Stojakovics Döme vk. 
őrnagy volt, aki később vezető szerepet játszott a VKF 2. osztály létrehozásá
ban, s ezen belül a Horthy-hadsereg katonadiplomáciai szolgálatának megszer
vezésében. 

Stojakovics Döme (Demeter) a magyar királyi honvédségnél kezdte katonai 
pályafutását. 1907—1909 között elvégezte a bécsi Hadiiskolát, s ezután vezér
kari tiszti beosztásban tevékenykedett különböző hqnvédparancsnokságokon. 
A világháború folyamán a Hadseregfőparancsnokság hírszerző osztályára ke
rült, ahol a Balkán-csoport vezetője lett. A polgári demokratikus forradalom 
időszakában a Hadügyminisztérium hírszerző osztályának vezetői tisztét töltöt
te be. A Vörös Hadseregben is a hírszerző osztály vezetője volt. A Tanács
köztársaság megdöntése után a budapesti hadügyminisztériumban ugyanezen a 
területen folytatta tovább működését. 

A politikai és katonai vezetés a hírszerzésnek az adott körülmények között 
rendkívül nagy jelentőséget tulajdonított. Mivel a békeszerződés revízióját bé
kés úton nem tartották elérhetőnek, sőt mi több, azonnali revansháborúra ké-

57 L.: Vargyai Gyula: Katonai közigazgatás és kormányzói jogkör (1919—1921). Budapest. 1971. 
58 HL VKF I. csop. 1919. 2045/1. hdm. sz. 
59 Vargyai: i. m. 
60 Uo. 
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szültek, a nemzetközi helyzet vizsgálata magában foglalta annak a kérdésnek 
állandó elemzését is, hogy alkalmasak-e a körülmények arra, hogy Magyaror
szág belépjen egy adott háborúba, vagy vállalkozhat-e valamely erőszakos 
katonai lépésre? 

A tervezett akciók nemzetközi feltételeinek pontos felmérése, a vállalkozások 
helyszínen történő megszervezése, azok figyelemmel kísérése, esetleg irányítá
sa szükségessé tette, hogy a katonai vezetés a lehető legsürgősebben kiküld j ön 
a fontosnak ítélt országokba jó kapcsolatokkal rendelkező vezérkari tiszteket, 
akik gyorsan, megbízható híreket tudnak a Fővezérség, illetve a Hadügymi
nisztérium részére szállítani. 

A Hadügyminisztériumnak 1919 őszén egyetlen külföldi katonai képviselete 
volt — Bécsben. Mint említettük, 1919. augusztus 5-én a minisztérium ismét gr. 
Takács-Tolvay ezredest bízta meg a katonai meghatalmazotti állás betölté
sével.61 

Soós Károly tábornok 1919. október 5-én utasítást küldött a II. nyilvántartó 
csoport útján gr. Takács-Tolvay József ezredesnek, a magyar (hadügyminisz
ter bécsi megbízottjának, hogy a régi AOK-nál (Armeeoberkommando) már 
előkészített összes kiképzési és harcászati szabályzatot és a különböző utasí
tások tervezeteit szerezze be és a Fővezérséghez terjessze fel. A vezérkari fő
nök utasította gr. Takács—Tolvay ezredest, hogy kísérje figyelemmel az oszt
rák hadsereg szervezésiével!, 'kiképzésével, harckészültségével, technikai fejlő
désével kapcsolatos kérdéseket és ezekről folyamatos tájékoztatást nyújtson.62 

November 4-én újabb utasítás ment gr. Takács-Tolvay ezredesnek: keresse 
fel Korner ezredest, a Staatsamt für Heerwesen elnöki osztályának főnökét, s 
kérje meg őt Soós tábornok nevében, hogy „ . . . a megengedett határokon be
lül esetről-esetre felvilágosítást adjon a német—osztrák hadsereg és a vezér
kar állapotáról".63 

A Hadügyminisztérium, a Fővezérséggel párhuzamosan egyidőben tett lé
péseket a németországi katonai, katonapolitikai viszonyok felderítése érdeké
ben. Soós tábornok, a Fővezérség vezérkari főnöke, 1919. október 5-i utasítá
sában a következőket közli: „Fleischmann Moritz vkt. őrnagyot Berlinbe szán
dékozom küldeni, hogy a német hadsereg kiképzéséről, harckészültségéről, 
technikai fejlődéséről, valamint a bevezetés alatt álló katonai újjászervezésről 
s az újonnan kiadott katonai szabályzatokról állandóan tájékoztasson."6'1 

Stojakovics őrnagy, a Hadügyminisztérium hírszerző osztályának a vezető
je azonban október 17-én közölte a Fővezérség II. csoportjával, hogy a minisz
térium br. Abele Ferenc vk. ezredest — bizalmas megbízatással — kiküldte 
Berlinbe. A Hadügyminisztérium ezzel a kiküldetéssel egy katonai attasé poszt
nak megfelelő állást szeretett volna létrehozni Németországban. Feladatköre 
három fő területből állt: 1. A német hadsereg meglevő szervezetének feldolgo
zása, a békefeltételek szerint előírt hadsereg megteremtésére tett intézkedések 
figyelemmel kísérése, a hadsereg fejlesztése érdekében — a békefeltételek ki
játszásával — hozandó nem hivatalos intézkedések és a mozgósítással kapcso
latos előkészületek nyilvántartása. 2. Németország bel- és külpolitikai helyze
tének állandó nyilvántartása. 3. Egyéb országok — a Szovjetunió, Lengyelor
szág, és Franciaország — katonai, katonapolitikai felderítése a Németország
ban megszerezhető adatok alapján. Fenti feladatok megoldása érdekében, a 

01 HL HM Ein. 31. o. 1919. 14 273. sz. és OL Bécsi követség 1919. 3985. sz. 
(52 HL VKF II . CBop. 1919. „T" 02. sz. 
03 Uo. „ T " 85. sz. 
•04 Uo. „ T " 01. sz. 
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Hadügyminisztérium javasolta a Fővezérségnek, hogy br. Abele ezredes mellé 
szervezzenek egy hírszerző csoportot.65 

A párhuzamos intézkedések a Berlinbe küldendő megbízott esetében vitát 
váltottak ki a Hadügyminisztérium és a Fővezérség között. A nézeteltérések ki
indulópontja személyi természetű kérdés volt: a Fővezérség azért ellenezte br. 
Abele ezredes kiküldését, mert őt a vezérkar távíró osztálya vezetőjének akarta 
kinevezni. A Hadügyminisztérium mindenesetre szükségesnek tartotta leszögez
ni: „ . . . a katonai meghatalmazottak és attachék — egyáltalán külföldre ki
rendelendő tisztek szolgálata politikai vonatkozású, tehát az államfő megvá
lasztásáig csakis a Hadügyminisztérium hatásköréhez tartozik."66 A Hadügymi
nisztérium br. Abele ügyében érvényt szerzett akaratának: az ezredes Berlinben 
maradt. 

Báró Abele Ferenc ezredes már nem tartozott a fiatal vezérkari tisztek közé: 
1919-ben 44 éves volt. Osztrák nemesi család leszármazottja (von und zu Lilien
berg), aki műszaki tisztként szolgált az osztrák—magyar hadseregben, évekig 
magyarországi helyőrségekben. A Hadiiskola elvégzése után vezérkari beosz
tásokat töltött be, többek között a közös vezérkar távíró irodájában. A világhá
borúban hadtest vezérkari főnöki beosztást ért el. A Monarchia megszűnte 
utáji magyar állampolgár lett és belépett a „nemzeti hadseregbe." Berlinbe 
való kiküldését a német anyanyelv mellett az indokolta, hogy világháborús 
szolgálata során kapcsolatokra tett szert olyan német tábornokok körében, akik 
az új német hadseregben is vezető szerepet játszottak. Nem volt lényegtelen 
szempont az sem, hogy a báró Németországban kiterjedt rokoni kapcsolatok
kal rendelkezett. 

Az említett vita természetesen csak belső jelentőségű volt. A Fővezérség ál
talában kezdeményező szerepet játszott a külföldi kiküldetések terén, különö
sen azokban az esetekben, amikor meghatározott akciók lebonyolításáról volt 
szó. A Hadügyminisztériumra gyakorlatilag az ügyek adminisztratív lebonyo
lítása tartozott. 

A Fővezérség 1919 őszén a Csehszlovákia elleni háború terveivel, a Lengyel
országban létrehozandó ún. „tót-légió" felállításával foglalkozott,67 s hogy meg
győződjék arról, mennyiben lehet a lengyel részvételre számítani, kiküldte 
Krakkóba Guilleaume Árpád vezérkari ezredest Halier lengyel tábornokkal 
való kapcsolatok felvétele végett.68 Guilleaume ezredes személyének legalizá
lása Krakkóban úgy történt, hogy a Külügyminisztériumtól diplomáciai meg
bízólevelet kapott a krakkói magyar útlevélhivatal vezetésére. Az „útlevélhi
vatal" a Csehszlovákia ellen tervezett akció meghiúsulása után is folytatta ka
tonai jellegű tevékenységét, s később szerves része lett a Horthy-hadsereg tit
kos katonadiplomáciai szolgálatának. 

"A Fővezérség — Eokhart Tibor külügyi kormánybiztos közvetítésével — szor
galmazta a Külügyminisztériumnál külképviseleti szervek felállítását, neveze
tesen Ukrajnában Gyenyikin hadseregénél és Bulgáriában, azzal a céllal, hogy 
ezekhez a külképviseletekhez beoszthasson katonákat. Mindkét kapcsolat Ro
mánia diplomáciai bekerítésének lett volna egy-egy láncszeme. A Külügymi
nisztérium nem tudta követni az igényeknek ezt a tempóját sem költségveté
sileg, sem szervezetileg, de néha azért sem, mert a nemzetközi viszonyok nem 
tették lehetővé a katonai felvonulási terveket készítő és ezért türelmetlen ve-

CB Uo. 1755. sz. 
66 HL HM B főcsop. 1919.1463/Bk. sz. 
67 Részletesen foglalkozik a kérdéssel Godó Ágnes: A Horthy-rendszer kalandor háborús tervei 1919—1921 című 
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zérkar kívánságainak kielégítését. Gr. Somssich József külügyminiszter novem
ber 4-én kelt válaszában kijelentette: „Bár elvben teljesen helyeslem az állás
pontot, a gyakorlati keresztülvitel szempontjából, különösen ami a Denikinhez 
kiküldendő képviselőt illeti, akadályokat látok fennforogni, elsősorban abból 
a szempontból, hogy az állandó érintkezést nehezen fogjuk fenntarthatni ki
küldötteinkkel, amely körülmény a kiküldetés céljának elérését sok tekintet-, 
ben illuzórikussá tesz i . . . Ami képviseleteinket Bulgáriában illeti, nagy súlyt 
helyezek arra, hogy ha ez keresztülvihető, oda egy magasabb állású, gyakor
lott diplomatát küldjünk ki, aki az ottani viszonyokkal ismerős és aki a béke 
megkötése után hivatalos formában is átvehetné Magyarország képviseletét Bul
gáriában. E tekintetben teendő lépéseink eredményéről annak idején értesíteni 
fogom a fővezérséget."69 A Fővezérség nyilvánvalóan nem elégedett meg ezzel 
a válasszal, mert a következő hónapokban is újabb és újabb sürgető kéréseik
kel jelentkezett. 

A rejtett katonai attasé szolgálat létrehozása 

Katonai attasék jövőbeni kiküldetése elé azonban akadályok látszottak gör
dülni a békeszerződések előrelátható rendelkezései miatt. A Németországgal 
kötött béke és az osztrák békeszerződés tervezetének összehasonlításából vilá
gosan kitűnt, hogy Magyarországnak is hasonló feltételekkel kell számolnia, 
mint volt háborús szövetségeseinek. 

A békeszerződések katonai rendelkezései a világháborúban győztes hatal
mak azon akaratát fejezték ki, hogy a volt központi hatalmak a jövőben csakis 
olyan hadsereggel rendelkezzenek, amely kizárólag a belső rend fenntartására 
és a határrendőri szolgálat ellátására alkalmas. A békeszerződések értelmében 
tilos volt vezérkart működtetni, a hadsereget háborúra felkészíteni, s mozgó
sítási munkálatokat folytatni. 

Schnetzer tábornok, hadügyminiszter 1919. augusztus 25-i körlevelében meg
küldte a minisztérium valamennyi főcsoportfőnökének, csoportfőnökének és 
osztályvezetőjének az osztrák békeszerződés kivonatát a következő megjegy
zéssel: „Minthogy feltételezhető, hogy a magyar békeszerződés is hasonló fel
építésű lesz, a csoportok és osztályok már most tájékozódjanak, s az ügykörük
be vágó munkálatokat készítsék elő."70 Bár e munkálatok alapelveként azt ha
tározta meg a körrendelet, hogy meg kell keresni azokat az érveket és indo
kokat, amelyek segítségével Magyarország részére előnyösebb feltételeket le
hetne biztosítani, az osztályok javaslatai a valóságban az előre látható béke
feltételek kijátszásának lehetséges módjait tartalmazták. 

A katonai attasék kiküldésének tilalma konkrét megfogalmazásban nem 
szerepelt a békeszerződések szövegében, ez a tilalom a katonai határozványok 
egészéből, s különösképpen a vezérkari tevékenység megtiltásából követke
zett. Németországban és Ausztriában, ahol a szocialista kormányzat maga is 
szívesen fogadta a régi, militarista hagyománynak tartott katonai attasé in
tézmény megszüntetésének kötelezettségét, visszahívták a még működő kato
nai attasékat.71 

Voltak olyan vélemények, hogy a katonai attasé rendszer felszámolásának 
kötelezettsége benne foglaltatik a Versailles-i szerződés 179., illetve a Saint-Ger-
maine-i békeszerződés 158. pontjában, amely többek között a következőket tar-

69 Uo. VI. csop. 1919. 3683. sz. 
70 HL HM B főcsop. 1919. 24 952. sz. 
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talmazta: „Deutschland [ illetőleg Österreich] verpflichtet sich, vom Inkrafttre
ten des gegenwärtigen Vertrags an, in keinem fremden Lande irgend eine 
Mission des Landheeres, der Seemacht oder der Luftstreitkräfte zu beglaubigen, 
keine solche Mission dorthin zu senden oder abreisen zu lassen." A trianoni 
békeszerződés 142. pontjában később ez a tilalom ugyanebben a megfogalma
zásban szerepelt: „Magyarország kötelezi magát, hogy jelen Szerződés életbe
lépésétől kezdve semmiféle idegen országba katonai, hadihajózási vagy léghajó
zási küldöttségnek megbízást nem ad, oda ilyeneket nem küld, s elutazni nem 
enged." 

Amíg Németországban és Ausztriában nyílt vita folyt arról, hogy a béke
szerződések kimondják-e tételesen a katonai attasék küldésének tilalmát, a ma
gyar kormányzat a kérdés felvetését elkerülte, mert minden körülmények kö
zött szándékában állt ilyenek kiküldése. A tilalom a magyar felfogás szerint 
„a békefeltételek szelleméből" következett.72 

A Fővezérség II. csoportja és a Hadügyminisztérium hírszerző osztálya is 
megkezdte a békeszerződésben foglalt előírás kijátszását célzó javaslatok ki
dolgozását, s ezeket a Külügyminisztériummal is egyeztették. Egy olyan terv 
született, amely bizosította a katonai attasé szolgálat rejtett felállítását, így 
lehetővé tette a vezérkar számára, hogy közegeit legális úton külföldre küld-
hesse. 
.. Az első értekezletet 1920. január 8-án tartották e tárgyban a Külügyminisz
tériumban gr. Ambrózy Lajosnak, a minisztérium elnöki csoportja vezetőjének 
elnökletével. A Fővezérséget Stojakovics Döme őrnagy képviselte. Jelen volt 
á Pénzügyminisztérium megbízottja és a Hadügyminisztérium küldöttsége is. 
Az értekezlet tárgyát a következőképpen határozták meg: „Tekintettel, hogy a 
várható békeszerződés szerint katonai attachék nem lesznek kiküldhetők, mi
ként lenne lehetséges, hogy az okvetlenül szükséges katonai szakelőadók a sa
ját képviseleteinkhez mégis beosztassanak, a beosztottak állományilag hogyan 
kezeltessenek és miféle illetékben részesüljenek."73 

Az értekezlet megállapította, hogy az ún. „katonai szakelőadók" — a ka
tonai attasé szolgálat leplezése érdekében — külügyi hivatalnoki minőségben 
működnének az egyes külképviseleteknél. A javaslat szerint a külügyminiszté
rium a kiküldendő katonai szakelőadó konzuli kinevezésére a megfelelő mi
nisztertanácsi előterjesztést megtenné, s az illetőket a hadügyminiszter javas
latára a megfelelő külképviseletnél konzulként beosztaná. 

A konzuli kinevezéssel egyidejűleg a katonai szakelőadót a katonai állo
mányban „illeték nélkül" tartósan szabadságolnák. A tervezet leszögezi, hogy a 
külügyi szolgálatba való látszólagos átvétel csak addig tarthat, amíg a Had
ügyminisztérium az illető tisztet a külképviseletnél alkalmazni kívánja, így a 
kinevezett tisztek semmi esetre sem formálhatnak jogot arra, hogy bármikor is 
tényleges konzuli teendőkkel bízzák meg őket, s nem kérelmezhetik, hogy to
vábbra is a külügyi státusban maradhassanak, ha a Hadügyminisztérium meg
bízatásukat megszünteti. Az értekezlet ezzel kapcsolatban elfogadott egy „Nyi
latkozat" szöveget, amelyet a javaslat szerint a kiküldöttek még kinevezésük 
előtt kötelesek aláírni.74 

72 HL HM Ein. D. o. 1920. 40 729. sz. 
73 HL HM Ein. A. o. 1920. 40 087. sz. (Jegyzőkönyv) 
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mi minisztériumnak illeték nélkül, tartósan szabadságolt közege maradok és kijelentem, hogy ezen kinevezésemből 
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hogy ha a honvédelmi minisztérium külügyi megbízatásomnak beszüntetését vagy szabadságomnak megvonását ren
delné el, ezen rendeletnek eleget i'ogok tenni a nélkül, hogy a külügyi státusban való további megtartásomat kérel
mezzem." " 
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Лайош Арокаи 
ПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВЕНГЕРСКОЙ 

АТТАШЕ-СЛУЖБЫ В 1918—1919 ГГ. 
Резюме 

Формирование службы военного атташе в Венгрии могло произойти лишь тогда, когда 
страна вновь обрела свою государственную независимость и смогла создать собственную-
службу внешних сношений. Впервые этим вопросом занимался Совет Министров 5 ноября 
1918 года. 

Военно-политический отдел Министерства военных дел приступил к организации службы 
согласно сложившимся в австро—венгерской армии методам. Планами предусматривалось,, 
что венгерские военные атташе будут работать в городах: Вена, Берлин, Загреб и Белъград, 
Краков и Варшава, Киев, Бухарест. В период буржуазной революции из всех перечисленных 
городов пост военного атташе был установлен только в Вене, формированию остальных 
воспрепятствовало решение Совета Министров от 11 фебраля 1919 года, которое временно 
сняло с повестки дня вопрос о направлении военных атташе за границу. 

Венгерская Советская Республика также располагала только одним военным уполномочен
ным в Вене. Министерство военных дел контрреволюционного правительства в Сегеде также 
стремилось направить своих военных уполномоченных в Вену и Прагу, их задачей было бы 
поддержание контрреволюционных акции, организованных против Венгерской Советской 
Республики. 

После победы контрреволюции Главное командование оказывало решающее влияние и на 
формирование внешней политики Венгрии. Главное Командование создало для этой цели 
соответствующий аппарат, который носил название II учетной группы. Этот аппарат при 
содействии Министерства военных дел наряду с уже находившимся в Вене атташе направил 
своих военных представителей — под прикрытием дипломатии — в Берлин и Краков. 

Из духа договора о мире, заключенного до конца 1919 года, следовало, что Венгрия, как 
и её военные союзники, не имеет права сформировать генеральный штаб, а следовательно и 
высылать военных атташе за границу. Политическое и военное руководство Венгрии —в ин
тересах осуществления своих реваншистских целей — разработало пути скрытого создания 
организации военного атташе. 

Lajos Árokay 
DIE VORGESCHICHTE DER AUFSTELLUNG DES SELBSTÄNDIGEN 

UNGARISCHEN MILITÄRISCHEN ATTACHEDIENSTES 1918—1919 
Resümee 

Die Aufstellung des militärischen Attachedienstes in Ungarn konnte erfolgen, 
als das Land seine staatliche Unabhängigkeit zurückgewonnen hatte und seinen 
eigenen Außendienst zustandebringen konnte. Der Ministerrat beschäftigte sich 
mit dieser Frage das erstemal am 5. November 1918. 

Die militärpolitische Abteilung des Kriegsministeriums begann die Organisation 
des Dienstes den in der österreichisch—ungarischen Armee herausgebildeten Me
thoden gemäß. Nach den Plänen hätten ungarische Militärbevollmächtigten in Wien, 
Berlin, Zagreb, Belgrad, Krakau, Kiew, Warschau und Bukarest tätig sein sollen. Zur 
Zeit der bürgerlichen Revolution wurde aus ihnen nur der Posten des Militär bevoll
mächtigten in Wien aufgestellt, die Errichtung der Anderen wurde von dem Mi
nisterratbeschluß vom 11. Februar 1919 verhindert, der die Aussendung von Mili
tärattaches von der Tagesordnung vorläufig abgesetzt hat. 

75 HL HM Ein. A. o. 1920. 40 389. sz. (2. sz. jegyzőkönyv) 
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A kidolgozott alapelvek pontosítása és végleges formába öntése 1920. február 
5-én, a bizottság második ülésén történt. Ezen a megbeszélésen rögzítették a 
katonai szakelőadók hivatali rejtésének módját, díjazásuk rendjét, katonai elő
léptetésük szabályait, adminisztratív természetű kötelezettségeiket.75 



Auch der ungarischen Räterepublik stand nur der Posten des Militärbevollmäch
tigten in Wien zur Verfügung. Das Kriegsministerium der gegenrevolutionären 
Regierung von Szeged bestrebte sich ebenfalls Militärbevollmächtigte nach Wien 
und Prag zu senden, denen Aufgabe die Unterstützung der gegenrevolutionären 
Aktionen gegen däe Räterepublik gewesen hätte. 

Nach dem Sieg der Gegenrevolution übte das Militäroberkommando eine ent
scheidende Wirkung auch auf die Ausgestaltung der ungarischen Außenpolitik aus. 
Das Militäroberkommando brachte dazu den geeigneten Apparat zustande, der den 
Namen „Evidenzgruppe II." trug. Unter Mitwirkung des Kriegsministeriums dele
gierte dieser Apparat seine Militärpersonen unter diplomatischem Decktitel neben 
dem schon existierenden Posten in Wien auch nach Berlin und Krakau. 

Es folgte aus idem Geist der Ibis dem Ende des Jahres 1919 abgeschlossenen 
Friedensvertrage, daß Ungarn, ebenso wie seine ehemaligen Kriegrsalliierten, keinen 
Generalstab haben durfte und so keinen Militärattache nach Außland senden durf
te. Die ungarische politische und militärische Führung arbeite, im Interesse ih
rer revansohepolitischen Plänen, die Weisen der geheimen Errichtung eines mili
tärischen Attachedienstes aus. 



SZABÓ MIKLÓS 

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LÉGIERŐ TECHNIKAI FEJLŐDÉSE 
(1938—1944) 

Á magyar katonai repülőgépgyártás (1938—1940) c. tanulmányunkban (HK 
1982/4. sz.) megvizsgáltuk a magyar repülőgépipar második világháború alatti 
termelését, gondjait és eredményeit. 

Jelen munkánkban a külföldi repülőgép-beszerzések alakulását tekintjük 
át, majd azt, hogy a hazai és idegen forrásokból ellátott Magyar Királyi Hon
véd Légierő milyen technikai színvonalat képviselt a korabeli, s vele hasonló 
nagyságú légierők között. 

Külföldi repülőgép-beszerzések 

A történelmi események felgyorsulása, az ütőképes légierő mihamarabbi 
megteremtésének az igénye arra késztette az illetékeseket, hogy az évtizedfor
dulón a külföldi beszerzéseket preferálják. Ügy tűnt, hogy ily módon rövidebb 
idő alatt létrehozható eme új fegyvernem. 

A szövetséges hadiiparokra támaszkodó légierőfejlesztési elképzelések nem 
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 1938-ban azonban ezt még nem le
hetett látni. A magyar repülőgépipar — előző tanulmányunkban vázolt — hely
zete következtében a katonai vezetés arra kényszerült, hogy az első években 
szinte kizárólag, később pedig részben külföldön vásárolja meg a légierő meg
teremtéséhez, majd fejlesztéséhez szükséges eszközöket. 

A beszerzési lehetőségek korlátozott volta, a partnerek saját háborús gondjai, 
az eladandó gépek többségének korszerűtlensége azonban hallatlan mértékben 
megnehezítette a tervszerű, folyamatos és minőségileg is megfelelő repülőgép
vásárlást. Mészöly Elemér vezérőrnagy, a vezérkar különböző osztályain sok 
évet eltöltött szemtanú, utólag úgy ítélte meg, hogy „A légierő újjászervezése 
képezte a hadrendfejlesztés legsúlyosabb és legégetőbb problémáját."1 A ma
gas beszerzési árak arra ösztönözték az illetékeseket, hogy minél olcsóbban 
oldják meg a szükséges mennyiségű repülőgép előteremtését. Az 1938. évi had
rendfejlesztési hitel, bár bizonyos lökést adott a beszerzéseknek, alapvető vál
tozást nem hozhatott. Az is tény, hogy az olasz kormány 120 millió lírás köl
csönt biztosított Magyarországnak, melyből 18,5 millióért szállítottak repülő
gépet 1937—38-ban.2 Az eredeti rendelés szerint ezért az összegért ötvenkét 

1 Magyarország honvédelme a második világháború előtt és alatt (1920—1945) Kiadta és sajtó alá rendezte : Dalnoki 
Veress Lajos. München, 1972. I. k. 80. o. 

2 Csima János: Olaszország szerepe a Horthy-hadsereg fegyverkezésében. (1920—1941) Hadtörténelmi Közlemé
nyek (a továbbiakban — HK) 1909. 2. sz. 303. o. 
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Fiat „Cr—32" vadászgépet (à 305 000 líra), valamint tartalék motorokat és al
katrészeket kellett Olaszországnak szállítania.3 

A mennyiségi gondokon túl egyre inkább jelentkeztek a minőségi problémák 
is. Az olasz hadiipar termékei ugyanis a 30-as évek végére korszerűségüket te
kintve egyre több kívánnivalót hagytak maguk után. Az eladásra felkínált 
repülőgépek zömét az évtized első felében, illetve derekán tervezték, így a má
sodik világháború kezdetére, sőt már ezt megelőzően is elavultak. Ennek elle
nére, a korlátozott lehetőségek következtében a magyar légierő Olaszországra 
volt utalva. Ez magyarázatát adja annak — legalábbis részben —, hogy „A kor
szerűsítés, a kornak megfelelő felszereléssel való ellátás azonban alig haladt 
előre"4 a m. kir. légierőnél. Bár találkozhatunk olyan — közelmúltbeli — meg
állapítással, pl. a „Cr—32" vonatkozásában, hogy „az egyik legjobb tulajdon
ságú, sikeres konstrukció"5, ez csak a tervezés-megjelenés időszakára volt ér
vényes, 1938-ra már meglehetősem elavult. De a korábban megrendelt „Cr—32"-
ek megérkeztek — más pedig úgy sem volt —, így hat vadászszázadot láttak 
el ezzel a típussal. 

Ebben a vonatkozásban más lehetőség nem lévén, 1938. február 16-án a „mó
dosított Cr—32", azaz a Fiat „Cr—42" típus megvásárlásáról írtak alá jegyző
könyvet a felek Rómában. Ugyanitt rögzítették, hogy egységes könnyűbombá
zóként a „fokozott teljesítményű" Caproni „Ca—310"-t veszi meg a magyar 
légierő. Ez utóbbi repülőgépet 1938. május 29-én mutatták be a szakemberek
nek Tapolcán.6 

Ezt követően, június 2-án a Honvédelmi Minisztérium kiadta alapkövetel
ményeit a repülőgépfajták kiválasztásához és gyártásához.7 Itt rögzítették, hogy 
továbbra is kizárólag német és olasz típusokat kell igénybe venni, s a csapat
próbákon, az „összehasonlító repülések" alapján választani. Ebben — elvetve 
a „nehézkes" Junkers „Ju—86"-ot és a korszerűtlen Caproni „Ca—101"-et — 
az alacsony támadásra is alkalmazható könnyűbombázóként ajánlották rend
szeresíteni a „Ca—310"-et. (Még ekkor nem volt meg a csapatpróba eredmé
nye). Sőt ezt a típust — olasz véleményre hivatkozva — távolfelderítésre is al
kalmasnak látták. 

1938. július 12-én a vezérkar és a légierő vezető személyiségei úgy döntöt
tek,8 hogy fenntartják a harminchat „Ca—310"-re vonatkozó június 24-i 
megrendelést, s itthoni kipróbálásuk után döntenek arról, hogy a könnyűbom-
bázókénti alkalmazás mellett felhasználható-e alacsonytámadásra is. 

Ugyanekkor arról is határoztak, hogy a „Cr—42" vadászt csapatpróba nél
kül, sürgősen igénylik, mert „ha mi azonnal nem rendeljük meg ezeket a gé
peket, akkor az olaszok azokat a románoknak és a jugoszlávoknak fogják el
adni, míg ha megrendeljük, csak nekünk adják el." Ez az érv elégségesnek bi
zonyult a gyors intézkedésre: a III. csoportfőnökség rövidesen megrendelte a 
gépeket.9 

Szeptember 30-án a légügyi csoportfőnök javaslatot tett harminchat „Cr—32" 
beszerzésére, ehhez azonban a vezérkar új főnöke, Werth Henrik gyalogsági 
tábornok nem járult hozzá, mert elavultnak ítélte e típust.10 A „Cr—42"-t meg
felelőnek tartották, de még nem indult meg a sorozatgyártása. 

3 HL HM Ein. VI. 1.1936/105 074. 
4 Peter, Ernst: Die ungarische Luftstreitkräfte, österreichische Militärische Zeitschrift (a továbbiakban — ÖMZ) 

1978. 4. sz. 293. o. 
5 Winkler László: Magyar hadirepülőgépek. Repülés, 1973. 8. sz. 8. o. 
6 Kováts Lajos: Adatok a magyar légierő anyagi-technikai állapotáról 1938—1944. (a továbbiakban — Adatok...) 

HK 1979. 3. sz. 465. o. 
7 HL Vkf. Ein. 1. 1938/2632. 
8 Uo. 1938/2894 (2791). 
9 Uo. 1938/2894. 
10 Uo. 1938/3294. 
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A vezérkar 1938. október 1-én terjesztette elő megrendelési javaslatát a légi
erő géptípusaira vonatkozóan.11 Ezt megelőzően vázolták az akkorra kialakult 
helyzetet.12 Ebben már jelezték, hogy a Caproni „Ca—310" nem alkalmas ala
csonytámadásra. Ezzel a véleménnyel azonban elkéstek, mert szeptember 24-én 
licencszerződést írtak alá e típusok sárkányainak hazai előállításáról.13 Mint a 
gyártási résznél láthattuk, erre nem került sor. Ugyanebben az október eleji 
helyzetjelentésben elavultnak ítélték a Caproni „Ca—101" és a Fiat „Cr—32" 
típusokat. Ez utóbbiról állapították meg, hogy egyedül a fordulékonysága meg
felelő, de a gyenge emelkedősebessége miatt, „ha egyáltalán légi harchoz el
juthat (utoléri-e az ellenséget?), akkor eredményesen használható." A meg
rendelt tizennyolc „Cr—42"-t viszont — ha megindul a sorozatgyártása — ki
magasló emelkedőképessége miatt speciálisan Budapest légvédelmében való al
kalmazásra tartották célszerűnek, s így szándékozták ellensúlyozni a főváros
nak az északi határhoz való közelségét. 

Mindezek alapján a „Ca—310"-ek megrendelését értelmetlennek ítélték, a 
„Cr—42"-ek vonatkozásában pedig a sorozatgyártás beindításának késése oko
zott gondot. 

Ezen észrevételre reflektálva hangsúlyozta a Haditechnikai Intézet október 
8-án kelt ügyirata,14 hogy a „Cr—42" Viokers-típusú 12,7 mm-es géppuskájánál 
az azonos űrméretű magyar „Danuvia" sokkal korszerűbb. Ennek alapján úgy 
foglalt állást a vezérkar, hogy géppuskák nélkül rendeli meg mind a „Cr— 
42"-eket, mind a „Ca—310"-eket. 

1938 októberében terjesztette be a m. kir. légierő fejlesztésével kapcsolatos 
javaslatát Gallo olasz alezredes, e témával megbízott légügyi szakértő,15 aki 
természetesen olasz repülőgép-utánpótlást vett alapul. A vezérkarfőnökség 1. 
osztálya azonban továbbra is fenntartotta azt a véleményét, miszerint a „Cr— 
32" elavult, a „Cr—42" mellett más típust is alkalmazni kell, az alacsonytáma
dásra képtelen „Ca—310" helyett pedig egyelőre a „Sólyom" rendszeresítendő. 

Pedig ekkor még nem ismerték annak a november 25-i jegyzőkönyvnek a tar
talmát, amit a „Ca—310"-ek Szombathelyen, szeptember 4-én lefolytatott csa
patpróbájáról állítottak össze.16 Ebben rámutattak, hogy ez a típus nem alkal
mas a gyalogság támogatására, nem fordulékony, emelkedőképessége rossz, 
így legfeljebb gyakorlógépként alkalmazható. Ennek következményeként a lé
gierő parancsnoka odáig ment, hogy a Caproni céggel való minden összekötte
tés megszakítását javasolta a vezérkar főnökének.17 Arra vonatkozóan azonban 
ő sem tudott tanácsot adni, hogy helyette honnan és mit vásároljanak. 

Mindezek ellenére — a fontosabb típusokból — 1938-ban az alábbi olasz gé
peket rendelték meg: harminchat Caproni „Ca—310", tizennyolc Fiat „Cr—42", 
valamint huszonhárom különböző gyártmányú iskola- és gyakorlógép.18 A „Hu
ba—I." hadrendfejlesztési hitel keretében vásárolt olasz repülőgépekért 1938. 
december 3Í-ig 70 603 490 lírát (18 759 572 P) fizettek ki.19 

-Az olasz gyártmányokkal kapcsolatos, egyre szaporodó kifogások is közre
játszottak abban, hogy a magyar érdeklődés fokozatosan a német repülőgépek 
felé fordult. A 30-as évek derekán rendelt német gépek 1937—38-ban érkeztek 
Magyarországra, de rá kellett döbbenniük a magyar szakembereknek, hogy ezek 

11 Uo. 1938/3760. 
12 Uo. 1938/3760 (3198). 
13 Kováts: Adatok... i. m. 466. o. 
14 HL Vkf. Bln. 1. 1938/3760 (3363). 
15 Uo. 1938/3398. 
16 Kováts: Adatok... i. m. 467. o. 
17 HL Vkf. Ein. 1. 1939/3324 (3110). 
18 Kováts: Adatok... i. m. 471. o. 
19 HL Vkf. Ein. 1. 1939/3397. 

— 98 — 



sem minden tekintetben megfelelőek. Igaz, találkozunk olyan értékeléssel is, 
hogy pl. a Junkers „Ju—86" bombázó „segédszárnyas ívelőlappal, aránylag kis 
sebességgel szállt le és így a kisméretű magyar repülőtereken jól használták",20 

ugyanakkor egyesek szerint ezt a típust — akárcsak a „He—46"-t — már 1937-
ben kivonták a Luftwaffe állományából.21 A már említett június 2-i „Alapkö
vetelmények .. ,"22 összeállítói is úgy fogalmaztak, hogy a harcászati feladato
kat tekintve a „Ju—86" nehézkes. Igaz, ezt követően hozzáfűzték, hogy egyéb
ként minden tekintetben korszerű és megfelelő. Ugyancsak jó minősítést ad
tak a Heinkel „He—70" távolfelderítő repülőgépeknek is, mégsem, javasolták 
gyártani, mert ezek feladatát — minden bizonnyal takarékossági okokból — a 
könnyűbombázók látják el. Ellentmond viszont ennek — legalábbis bizonyos 
mértékben — az az október 1-i megítélés,23 mely szerint a „Ju—86" tulajdon
képpen nehézbombázó, így alacsonytámadásra alkalmatlan, s a sebessége nem 
megfelelő. Ezért csak magas vetésre és éjszakai bombázásra alkalmas. Pedig a 
vezérkar főnöke alapvetőnek tekintette, hogy az összes bombázó képes legyen 
a földi erők közvetlen- támogatására. 

Az 1936-ban megrendelt tizennyolc Heinkel „He—70" távolfelderítő repülő
gép 1938. január—februárban érkezett meg Mátyásföldre, s ezekből hozták 
létre a nyár folyamán az 1. Honvédő önálló Távolfelderítő Osztályt.24 Az előbb 
idézett vezérkari anyag modernnek ítélte, sőt a 435 km/ó-s sebességével „eb
ben az időben Európa leggyorsabb repülőgépei közé tartozott."25 Ugyanakkor — 
éppen felderítőgép esetében — elgondolkoztató, hogy rossz volt belőle a kilá
tás.26 Valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy inkább a könnyűbombá
zókkal szándékozták megoldatni a távolfelderítési feladatokat. 

Rendkívül megnőtt viszont a magyarok érdeklődése a Heinkel „He—112" 
vadászgép iránt, melyből azonnal szállítható lett volna harminc db. Rögtön 
javaslat is született ezek megrendelésére, de az „Oerlikon" szárnygépágyúk 
nélkül. A légügyi csoportfőnök harminchat db megvásárlására tett javaslatot.27 

Féltékenyen figyelve a német repülőgépipar magyarországi térnyerését, az 
olaszok megpróbálták meggyorsítani szállításaikat. Háry ezredes, a légierő pa
rancsnoka 1939. március 3-án már azt jelentette a vezérkar főnökének, hogy 
az 1938. június 24-én megrendelt harminchat Caproni „Ca—310"-ből az első 
négy beérkezett Szombathelyre, az ötödik Graz közelében — olasz személyzet
tel — gyárkéménynek ütközött és megsemmisült. Az utolsó — harmincötödik — 
gépet 1939. június 9-én szállították le.28 

• Az olaszok egyre szaporodó szemrehányásainak hatására Szabó László ve
zérkari ezredes, római katonai attasé 1939 júliusában összefoglaló jelentést ter
jesztett fel Werth Henrikhez.29 Ebben elpanaszolta, hogy egyrészt nagyon sok a 
magyar szakemberek kiegészítő kívánsága (a „Ca—310"-ekkel kapcsolatban 
huszonkét kisebb változtatást kértek). Gondot okoz neki az is, hogy bár 1938 
májusában úgy döntött a Honvédelmi Minisztérium és a Légügyi Hivatal, hogy 
anyagi és kiképzési ^éren az „olasz vonalra" térnek, ennek ellenére ez utóbbi 
szerv a „csendes ellenállás álláspontjára helyezkedett." 

A legfájóbb pontnak azt találta Szabó ezredes, hogy a harminchat „Ca—310" 

20 Winkler: i. m. 1973. 9. sz. 8. o. 
21 Vesztényi János: A magyar katonai repülés története (1919—1942) (Kézirat) HL Tgy. 2787. V. fejezet 104. o. 
22 HL Vkf. Ein. 1. 1938/2032. 
23 Uo. 1938/3700 (3198). 
24 Kováts Lajos: A Heinkel He—170 története. Repülés, 1909. 5. sz. 15. o. 
25 Magyarország honvédelme... i. m. 221. o. 
26 HL Vkf. Ein. 1. 1938/3760 (3198). 
27 Uo. 1938/3700 (3198; 3303), illetve uo. 1938/3294. 
28 Uo. 1939/3401, illetve Kováts: Adatok... i. m. 409. o. 
29 HL Vkf. Ein. 1. 1939/4301. 
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és tizennyolc „Cr—42" megrendelését, valamint ezek licenceinek megvásárlá
sát követően a magyar fél vissza akart táncolni. „A megkötött és jóváhagyott 
szerződések után 8 hóra a Lüh. (a Légügyi Hivatal — Sz. M.) a már megkötött 
licencek hatálytalanítását rendeli el. Ugyanakkor pedig német vadász rep. gé
pek rendelését perfektuálja" — jelenti az attasé. 

Mindezek alapján Szabó ezredes azt javasolta, hogy döntsenek az illetékesek 
az együttműködésről, vagy annak elvetéséről, de ezt követően ragaszkodjanak 
is ahhoz. Megítélése szerint nem szabad ide-oda ugrálni, hanem „Egy, de csakis 
egy nagy államhoz kell csatlakozni és annak fejlődését kell követni," Külön
ben, ha valaki mindig a legkorszerűbb gép megszerzésére törekszik, csak azt 
éri el az ütőképes, egynemű légierő helyett, hogy lesz néhány „legmodernebb" 
repülőgépe és egy múzeuma, melyben megtalálható a korábbi évek minden 
„legjobb gép"-e. 

Ebben a gondolatsorban volt ráció, de éppen azért nem lehetett figyelembe 
venni, mert a korszerű olasz repülőgépek tervezésében — előállításában bekö
vetkező — viszonylagos — megtorpanás nem tette lehetővé, hogy éppen Szabó 
László védence legyen az az egyetlen nagy ország, melyhez csatlakoznia kellett 
volna a magyar légierő bábáinak. 

A vezérkarfőnökség 1. osztálya a fentiekkel kapcsolatban hangsúlyozta Horthy 
kormányzó azon döntését, miszerint a jövőben a repülőgép-berendezések terén 
mindkét tengelyhatalomra támaszkodni kell, s a légierő parancsnoka mindig 
a jobbat vegye meg. A Légügyi Hivatal, miután sorra megcáfolta Szabó ezredes 
állításait, hangsúlyozta ama honvédelmi miniszteri és vezérkarfőnöki állás
foglalás helyességét, miszerint a beszerzések terén nem a külpolitikai megfon
tolásnak kell döntenie, hanem annak, hogy a saját céloknak legjobban meg
felelő, s technikailag a legtökéletesebb eszközök kerüljenek megvásárlásra. 

Egyben Háry ezredes — eme 1939. július végén kelt jelentésében — felter
jesztette a gépállomány egységesítésére kidolgozott tervezetét, melyben java
solta, hogy gyakorlógépekként „Büoker", Arado „Ar—96", Focke Wulf „FW— 
56", „FW—58"; közelfelderítési feladatokra „Sólyom" típusokat szerezzenek 
be; a vadászegységeket Heinkel „He—112K"; a távolfelderítő (egyben bombá
zó) alakulatokat pedig Junkers „Ju—88" gépekkel lássák el. A légierő parancs
noka sorsdöntőnek jelezte, hogy a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök 
„a javaslat mérlegelése után a javaslatban foglaltakat több évre (8—10 évre) 
kötelező irányelvként írják elő, nehogy a légierők személyi vezetésében eset
leg beálló változások az egységes fejlődést visszavethessék, vagy károsan be
folyásolják." Azonban ez csak vágyálom maradt, mert az események felgyor
sulása, a háborúba való mind nagyobb mérvű belesodródás, ugyanakkor a be
szerzési és gyártási nehézségek következtében egyre megoldhatatlanabb légierő
fejlesztési gondok eredményeként szinte egymást érték az elkövetkező hóna
pokban és években a kényszerű rögtönzések, módosítások ! 

Az olaszok — alapvető gazdasági érdekeiktől vezettetve —, hogy mentsék a 
menthetőt, s hogy kihasználják az időközben kirobbant német—lengyel há
ború következtében felmerülő szállítási nehézségeket, illetve a magyarokkal 
szembeni német zsarolási kísérleteket, jelentős hitelt biztosítva felajánlották 
gyártmányaikat. Hadianyagszállítási célra 300 millió lírás keretet biztosítot
tak, amit a következő évben megdupláztak.30 

Ez is szerepet játszott abban, hogy — a német beszerzési lehetőségek csökke
nésének ellensúlyozására — a magyarok ismét az olasz partner felé fordultak, 

30 Csima: Olaszország szerepe... i. ni. 304. o. 
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s 1939 novemberében ötven Fiat „Cr—42" repülőgépet rendeltek. Decemberben 
pedig a kiutazott szakértői bizottság minden tekintetben megfelelőnek találta 
a Reggiane „Re—2000 Falco I." vadászgépet, s javaslatot tett hetven db meg
rendelésére. Sőt, a Caproni „Ca—135 bis" típusú bombázókat is „várakozáson 
felül jónak" ítélte, s indítványozta, hogy kipróbálás céljából vegyenek meg 
egyet, valamint egy Savoya „S—79"-et, hogy kiválaszthassák a megfelelőb
bet.31 

Az olasz vásárlások mellett természetesen próbálkozások történtek német 
repülőgépek beszerzésére is. Még 1939. február 15-én sor került a Heinkel 
„He—112" vadászgép bemutatására, de eközben baleset érte. Az újabb gép csa
patpróbájára márciusban került sor, ahol — különösen „a defensiv jellegű 
Cr—32 vadászgép" adataival összevetve — nagy sikert aratott.32 Ennek hatá
sára májusban megvásárolták sárkánygyártási licencét, s június 1-én meg is 
rendeltek belőle a WM Repülőgép- és Motorgyár RT-nél tizenkét db-ot, ezt 
azonban a légierő parancsnoka októberben visszavonta.33 

1939-ben komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a hadigépek 
típusválasztékát csökkentsék az akkori hatról (Közelfelderítő: „Sólyom"; Távol
felderítő: „He—70"; Vadász: „Cr—32", „Cr—42", „He—112"; Bombázó: „Ju— 
86") háromra (Felderítő: „Sólyom"; Vadász: „He—112"; Távolfelderítő-Bombá-
zó: „Ju—88"). Ennek érdekében olyan javaslat született, hogy vásárolják 
meg a „Jumo 211" motor gyártási jogát (ezt a motort világszínvonalon levő
nek ítélték); a „He—112"-eket is „Jumo—211"-gyel vegyék meg, s mihama
rabb szerezzék meg a németektől a „Ju—88" licencrajzait.34 

E javaslatokkal szemben, illetve mellett a következő megrendelések láttak 
napvilágot: húsz „He—111 P" és huszonnyolc „Ju—87",35 harminchat „Cr—32" 
és négy vadász-gyakorlógép az osztrák anyagból.36 Az egyik vezérkarfőnöksé-
gi irat tanúsága szerint a légierő parancsnoka 38 294 602 birodalmi márka 
értékű megrendelést adott Németországnak.37 Ugyanakkor a korábban igényelt 
repülőgépek közül 1939 végén megérkezett hat Arado „Ar—96A.1".38 

Azonban e megrendelések realizálását nemcsak Németország háborús gond
jai hátráltatták, hanem — ekkor még sokkal inkább — olyan megfontolások, 
hogy Magyarország szorult helyzetét kihasználva zsarolásra használják fel a 
fegyverek szállítását. így történt pl. a második világháború kirobbanását köz
vetlenül megelőző napokban is, amikor a lengyelbarát megnyilatkozások meg
torlásaként leállították a Magyarországra irányuló hadianyagszállításokat.3:) 

Az olasz és német „vonalon" tapasztalható beszerzési gondok láttán külügyi 
csatornákon is fellelhetők ilyen jellegű — zömükben irreális — tapogatózá
sok, amik természetesen nem vezethettek eredményre. így pl. Hory András 
varsói követ 1939. január 19-én arra hívta fel a külügyminiszter figyelmét, 
hogy a lengyel légierő parancsnoka felvetette a magyar—lengyel légifegyver
kezés és kísérletezés gondolatát, s ezt az ötletet a követ „szimptomatikusnak" 
(jellemzőnek — Sz. M.), a magyarok felé „kinyújtott kéz"-nek vélte.40 Vagy 
pl. a külügyminiszter a spanyolországi követhez február 25-én küldött táviratá-

31 Kováts: Adatok... i. m. 473. o., illetve HL Vkf. E1D. 1.1939/5265. 
32 HL Vkf. Ein. 1.1938/3535 (3255). 
33 Kováts: Adatok... i. m. 475. o. 
34 HL Rep. alakulatok, 41. doboz. Szirmay Aladár vk. ezds. iratai, sz.n. 
35 Sárhidai Gyula: Hozzászólások, kiegészítések... Repülés, 1976. 2. sz. 17. o. 
36 Kováts: Adatok... i. m. 475. o. 
37 HL Vkf. Ein. 1.1939/4745. 
38 Kováts Lajos: Arado Ar—96. Repülés, 1969. 7. sz. 15. o. 
39 Magyarország külpolitikája a második világháború kitörésének időszakában. 1939-—1940. összeállította és sajtó 

alá rendezte: Juhász Gyula. Budapest, 1962. 452. o. 
40 Magyarország külpolitikája 1938—1939. összeállította és sajtó alá rendezte: Ádám Magda. Budapest, 1970. 

368. o. 
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ban arra adott utasítást, hogy érdeklődje meg: milyen „elsőrendű hadianyagot" 
lehetne a háború — közeli — befejezte után megszerezni.41 

Sőt, az év végén, a gyorsított háborús készülődés időszakában a katonák még 
odáig is elmentek, hogy a Bartha honvédelmi miniszternél 1939. december l i 
en tartott értekezleten felvetették az USA-ból való beszerzés gondolatát.42 

Horthy parancsára a légierő parancsnoka másnap jelentette Teleki miniszter
elnöknek, hogy hetven vadászgépre és hetven zuhanóbombázásra is alkalmas 
általános bombázóra volna szüksége, mely feladatok megoldására alkalmasnak 
ítélte a „Curtis-Wright P—36. a", illetve a „Curtis YA. 18. s" típusokat. Ezeket, 
kb. 1>80 millió P-ért, 8 éves hitelre meg lehetne kapni. Ezzel kapcsolatban Werťh 
gyalogsági tábornok rámutatott arra, hogy bár a világpiac által kínált minden 
lehetőséget fel kell használni, az amerikai beszerzés nem mehet a német és 
olasz „vonal" rovására, mert „politikai kapcsolataink katonai vonatkozásai ezt 
megkövetelik". Igaz, javaslatot is tett arra, hogy esetleg az Olaszországban le
vő bizottságot sürgősen el lehetne küldeni az USA-ba, azonban mert éppen ek
kor érkezett meg a bizottság — már említett — kedvező véleménye a „Re— 
2000 Falco I."-ről, valamint a „Ca—135 bis"-ről, s egyben indítványozták is ezek 
beszerzését, így az amerikai vásárlás lekerült a napirendről. Ezenkívül az is 
szerepet játszhatott a javaslat elvetelésében, hogy fegyverzetet csak dollárért 
lehetett vásárolni az USA-ban. 

Ugyanekkor, a német—magyar feszültség bizonyos enyhülése következtében 
ismét felvethette Bartha honvédelmi miniszter Clodius előtt a fegyverszállí
tások kérdését. Ennek lényege, hogy kb. 127 millió birodalmi márka értékben 
— ezen belül 68 millióért repülőfelszerelést, többek között ötvennégy Heinkel 
„He—111" és Junkers „Ju—87" típusokat — szándékozott Magyarország vásá
rolni készpénzért.43 Bár a fenti összegnek csak egy részéért engedélyezték a be
szerzést, mégis Bartha Károly 1940. január közepén, kifejezve a kormány kö
szönetét Clodiusnak, arra kérte őt, hogy továbbítsa „e köszönetet elsősorban a 
vezértábornagynak (Göringnek — Sz. M.) a Magyarország számára különösen 
fontos repülőgép szállítások engedélyezéséért."44 S változatlanul reménykedtek 
abban, hogy az elutasított cikkeket is — legalább részletekben — megkapják. 

E korlátozott szállítások azonban szükségessé tették az olaszországi beszer
zések fenntartását. Ennek megfelelően a római magyar szakértői bizottság 1940. 
január 15-én hadihasználatra jól megfelelőnek ítélte a Caproni „Ca—135 bis"-
eket, s javasolta megvételüket.45 

Az erőfeszítések hatására bizonyos fellendülés mutatható ki az olasz—ma
gyar kapcsolatokban.46 1940 június végéig leszállították az előző évben igényelt 
ötven „Cr—42"-t. A megrendelt harminchat „Ca—135 bis" 1940. május 21. és 
szeptember 16. között megérkezett Szombathelyre, majd tovább irányították 
azokat Kecskemétre és Debrecenbe. Ugyancsak megrendeltek az 1939 decem
beri szakértői vélemény alapján hetven „Re—2000 Falco I."-et, amiknek első 
példányai 1940. május 21-én érkeztek meg Magyarországra. Ezzel párhuzamo
san 2 millió líráért megvásárolták ezek „Héja" néven történő gyártási jogát is. 

Ezeket a nagyobb megrendeléseket, illetve beszerzéseket az tette lehetővé, 
hogy a honvédség 1938 elejétől összesen 2 milliárd P-t kapott pótlólag fegy
verkezésre47, s ennek utolsó 430 millióját a Legfelső Honvédelmi Tanács 1939. 

41 Uo. 495. o. 
42 HL Vkf. Ein. 1. 1939/5205. 
43 A Wilhelmstrasse és Magyarország, összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt írták: Banki 

György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula. Budapest, 1968. 462. o. 
44 Uo. 471.0. 
45 HL Rcp. alakulatok, 41. doboz. Szirmay Aladár vk. ezds. iratai, sz.n. 
'40 Ilováts: Adatok... i. m. 474. o. 
47 A Wilhelmstrasse ... i. m. 472. o. 
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december 19-én hagyta jóvá. Ebből 160—170 millió P-t német, 60—70 mil
liót pedig olasz megrendelések finanszírozására lehetett fordítani.48 Ez is hoz
zájárult ahhoz — a 300 millió lírás olasz kölcsön mellett —, hogy a Rómába 
készülő Teleki miniszterelnök számára összeállított statisztika szerint 273 231 668 
líra értékű — a légierő fejlesztésével kapcsolatos — „segítséget" kellett meg
köszönnie a Dúcénak.49 

1940-ben már a teljesen külföldi beszerzésre alapított iskola- és gyakorlógép
park képtelen volt megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek, 
illetve nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiség a kiképzés folytatásiához. 
Ezért a légierő vezetői arra kényszerültek, hogy korszerűtlen olasz „Nardi" 
típust (kézi működtetésű mechanikus futóműbevonás, fékszárny- és légcsavar
állítás s tb . . . ) vásároljanak. De még ezeknek a gépeknek a beszerzése is gondot 
okozott időnként, mert pl. 1940. április végén a magyar búzaszállítás elmara
dása miatt az olasz valutaminisztérium minden hadianyagkivitelt letiltott.50 

Ilyen incidensek ellenére is a légierő megrendelései adták az olasz hitel 
80%-át. Ez utóbbi két évben hetvenkét bombázó, százharmincnyolc vadász- és 
huszonhárom iskolagép érkezett Magyarországra, s a 600 milliós hitelből 
457 299 907 lírával részesültek a repülők.51 Azonban e súlyos befektetések sem 
hozták meg a kívánt eredményt, a korszerű légierő megteremtését. Ezt a hely
zetet így jellemezte a légierő parancsnoka 1940. október 1-én: „Kötelességsze
rűen rámutatok még azokra a nehézségekre is, amelyek az utolsó két évben 
vásárolt szedett-vedett rep. gépanyagból (kiemelés tőlem — Sz. M.) szár
maznak."52 Egyre kézzelfoghatóbbá vált tehát ekkorra az a korábban már több
ször jelzett aggály, hogy bár bizonyos hiányokat pótolni lehet az olasz szállí
tásokkal, a légierő minőségi mutatói ezzel nem javíthatók. S ezt a tényt akkor 
is gondnak tartották, ha a második bécsi döntéssel (1940. augusztus 30.) át
menetileg és részben megoldódott a kormány Romániával szembeni revíziós 
törekvéseinek érvényesítése. 

Időközben Németország megkezdte Dánia és Norvégia, majd Nyugat-Európa 
lerohanását, ezt követően pedig belebonyolódott az „Angliai Csatá"-ba, így 
egyre kevesebb repülőgépet tudott nélkülözni. Ebben az évben a Honvédelmi 
Minisztérium megrendelt tizenöt Fieseler „Fi—156", tíz Focke Wulf „FW—58", 
harminc Arado „Ar—96A" és hetvenkét Bücker „Bü—131 D—2" típust,53 de 
ezek nem harci gépek voltak. Ugyanakkor a kiképzést sem segítették, mert 
ezek csak részben, hosszabb-rövidebb idő múltán érkeztek meg. Az előző év
ben megrendelt Heinkel „He—lllP"-kből mindössze kettő érkezett meg 1940-
foen.54 A Junkers „Ju—87" típusból is csak kettőt kaptak ebben az évben.55 (Lásd 
a 104—105. oldalak összefoglaló táblázatait.) 

E nehézségekre való tekintettel június 24-én, Werth gyalogsági tábornok azt 
javasolta Bartha Károlynak, hogy a német megbízottakkal legközelebb sorra 
kerülő tárgyalásokon vesse fel, kaphatnának-e a nyugat-európai zsákmányból, s 
íha igen, repülőgépekre (fegyverzettel, lőszerrel) is igényt tartanak.56 Az 1940. 
június 26—július 20. között ülésező német—magyar gazdasági kormánybizott
ságok tárgyalásainak is egyik fontos témája volt a hadianyag-szállítás. Clodius 

48 Dombrády Loránd: A magyar gazdaság és hadfelszerelés 1938—1944.'Budapest, 1981. 203. o. 
49 Csima: Olaszország szerepe... i. m. 305. o. 
50 Magyarország külpolitikája... i. m. 779. o. 
51 Csima: Olaszország szerepe... i. m. 307. o. 
52 HL Vkf. Ein. 1. 1940/5194. 
53 Kováts: Adatok... i. m. 475—476. o. Igaz, e forrás csak 72 „Bü—131" iskolagép megrendelését jelzi, de a HM 

3 1 . osztály „Áttekintés"-e (111. o.) eggyel többet valószínűsít. Lásd: HL Vkf. Ein. 1.1941/6365. 
54 Csanádi Norbert—Nagyváradi Sándor—Winkler László: A magyar repülés története. Budapest, 1977. 206. o. 
55 Kováts: Adatok... i. m. 476. o. 
56 HL Vkf. Ein. 1.1940/4024. 
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összefoglaló kimutatás a fontosabb külföldi repülőgépmegreiidelésekről és azok teljesítéséről* 

A megrendelés A szállítás 

dátuma mennyisége típusa dátuma mennyisége 

„Cr—32" V. 1937—38. 52 

„He—70" TF. 1938. I—II . 18 

1938. 

36 „He—112" V. 1939. I I . 1 

1938. 11 „Cr—30" V. gyak. |1939. VI—X. ÍJ 1938. 

9 „Ro—41" V. gyak. 1938. X—1939. X. 9 

1938. 

3 „Br—25" isk. 1938. X . 3 

1938. I I . 16. 18 „Cr—42" V. \[1939. VI—IX. 1 18 

1938. VI. 24. 36 „Ca—310" B. 1939. I l l—VI . 35 

1939. 

4 „Cr—30" V. gyak. 1940. 4 

1939. 

36 „Cr—32" V. 1940. 36 

1939. 20 „ H e — I U P " TF. 

1940. VII—VIII . 2 

1939. 20 „ H e — I U P " TF. 1942. I l l — I V . 4 1939. 20 „ H e — I U P " TF. 

1943. I. 1 

1939. 

28 „Ju—87B" Zubo. 
1940. X . 2 

1939. 

28 „Ju—87B" Zubo. 
1942. első fele 4 

1939. X I . 
20. 50 „Cr—42" V. 1940. II—VI. 50 

1939. X I I . 
27. 70 

„Re—2000" V. 
1940. V—1941. VII. 47 

1939. X I I . 
27. 70 

„Re—2000" V. 
1943. V. 29-ig. 23 

1939. X I I . 
27. 70 

„Ar—96A—1" isk. 1939 vége 6 

1940. 

m » 36 „Ca—135 bis" B. 1940. V—IX, 36 

1940. 

15 „Fi—156" Sz. 
1941. VII I . 2 

1940. 

15 „Fi—156" Sz. 
1942. 13 

1940. 10 „FW—58" gyak. 1941. IX-ig 6 1940. 

30 „Ar—96A" isk. 1941. IX-ig 27 

1940. 

73 „Bü—131D" isk. 
1941. IX-ig 5 

1940. 

73 „Bü—131D" isk. 
1943. köz-ig 68 

1941. IX-íg 

46 £„Ju—52" Sz. 

1941. IX-íg 

43 „Fi—156" Sz. 

1941. IX-íg 

127 „Ar—96B" isk. 

1941. IX-íg 50 „FW—58" gyak. Nyersanyagban hajlandók szállítani 1941. IX-íg 

25 „Me—110" V. 

1941. IX-íg 

30 „Me—109" V. 

1941. IX-íg 

43 „Bü—131D" isk. , 
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A megrendelés A szállítás 

dátuma mennyisége típusa dátuma mennyisége 

1941. IX. 5 „ Ju—52" Sz. Elutasítva, a 4. LF" elégíti ki a magyar 
igényeket. 

1941. X. 9. 55 „Ar—96A—1" isk. 1941. XI—1942. VI. a zöme megérke
zett. 

19.42. 
32 „Ca—135 bis" B. 1942. IV-től 32 

19.42. 
1 Fiat „G—12" Sz. 1943. I I I . 15. 1 

1943. 

10 „Ar—96B—1" isk. 

1943. 

1 „FW—189Aa—2/U— 
3 " FK. 1944. I I I . 1 

1943. 8 „Do—215" F . 1944. IV. 12-ig. 8 1943. 

2 „ Ju—52/3" Sz. 1943 vége 2 

1943. 

2 „Ju—86K—14" Sz. 1943. VII . 06. 2 

1943. I I I . 
§fc 3 0 „Nardi FN—305" 

isk. 1943. V—VII. 42 
1943. I I I . 

10 „Fi—156 D a — 1 " Sz. 1943. 10 

1943. IV. 32 „Ca—135 bis" B. 

1943. V. 3-
-12. 

13 Fiat „G—12T" Sz. 1944. IX. 18-ig. 5 1943. V. 3-
-12. 

1 „Ar—96B—1" isk. 1943. VII . 1 

1943. 
IX—X. 100 „Bü—131D—2" isk. 1944. I-től folyamatosan 

1943.X. | 10 „ Ju—87B—1" Zubo. 1944. I. 5 

1944. ni« 
„Fi—156" Sz. 

1944. ni« „Potez" 1944. 31 
1944. ni« 

„Caudron" 1944. 20 

Megjegyzés: * a táblázat összeállításakor a rendkívül hiányos források következtében nem 
törekedhettem teljességre., 

Rövidítések: V.: vadász; B . : bombázó; T F : távolfelderítő; isk.: iskola; Zubo.: zuhanóbom
bázó ; Sz. : szállító ; Gyak. : gyakorló ; F . : felderítő ; Fk. : fényképező repülőgép. 

jelentése szerint „Nyitott magyar kívánság tarackok, tankok és repülőgépek 
szállítása."57 

E beszerzések fedezésére 1940. augusztus 2-án Bartha honvédelmi miniszter 
196,8 millió pengőt kért a minisztertanácstól, mert csak így biztosítható „a csa
patok még hiányzó felszerelésének pótlása, másrészt a háború addigi tapasz
talatai alapján egyes fegyvernemek fejlesztése, szükséges újabb anyagok^be-
szerzése." Ebből az összegből 69 milliót szándékozott 120 különböző típusú re
pülőgép és lőszer beszerzésére, illetve az ejtőernyősszázad felszerelésére for
dítani.58 

57 A Wilhelmstrasse ... i. m. 510. o. 
58 Dombrády Loránd: A győri program és a hadseregfejlesztés pénzügyi problémái. Honvédelem, 1972. 6. sz. 73. o. 
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Az iskolagépek hazai előállításának biztosítása érdekében 1940 októberében 
5 évre szóló szerződést kötött az Arado Flugzeugwerke GmbH. a Légierő Pa
rancsnoksággal és a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-vel.59 

Ha az 1940-es beszerzési próbálkozások eredményeit egy mondatban akarnánk 
-összegezni, akkor az állapítható meg, hogy minden erőfeszítés mellett is csak 
néhány hadirepülőgépet tudtak vásárolni Olaszországból, a németektől viszont 
csak kiképző gépek későbbi szállítására kaptak ígéretet. Az ilyen — „amit 
kapok viszem" — beszerzések oda vezettek, hogy az év őszén a m. kir. légierő 
állományában harminc sárkány- és huszonöt motortípus volt található.60 

Lényegében e keserű tapasztalatok fogalmazódtak meg Janky Béla repülő 
műszaki tisztviselő 1940. októberi cikkében, melyben a beszerzési lehetőségeket 
úgy jellemezte, hogy „háborús veszély esetén a kis országok annak is ki van
nak téve, hogy kénytelenek kimondottan elavult vagy kevésbé sikerült (kieme
lés tőlem — Sz. M.) repülőgép-típusokat összevásárolni, amelyekhez éppen 
leggyorsabban és legkönnyebben hozzá tudnak jutni."61 Azt hiszem az idézett 
példák ezt teljes mértékben alátámasztják. 

1941-ben — a háborúba való fokozott belebonyolódás évében — az 1938-ban 
meghirdetett célok még mindig messze voltak a megvalósulástól. A megálmo
dott korszerű repülő fegyvernem továbbra is csalk a születés állapotában volt, 
amit kisebb-nagyobb injekciózásokkal próbáltak meggyorsítani és életképessé 
tenni, de — mint az eddigiekből is kitűnt — csekély eredménnyel! A vadászok 
és bombázók kritikus részét sem védte páncél, egyetlen típus sem volt fel
szerelve gépágyúval, nem állt rendelkezésre csatarepülő és zuhanóbombázó 
s t b . . . A meglevő gépállomány nemcsak korszerűtlen, de kevés is volt. Az 
54657/eln. le. vk.—1941. sz. anyag 2. sz. mellékletének tanúsága szerint 1941. má
jus 5-én a „VAN" helyzet a következő volt: 146 I—III. fokú iskola-, 12 gya
korló és 162 hadi vadász-, 15 gyakorló, 15 hadi kiképző és 48 hadi kivonuló 
bombázó, 123 közelfelderítő és 13 távolfelderítő, 5 célvontató, valamint 4 ejtő
ernyős szállító repülőgép. Ez azt jelentette, hogy iskolagépből 82 hiányzott; a 
gyakorlógépek kb. 50%-os hiányát hadigépekkel kényszerültek pótolni; a kü
lönböző szintű parancsnokságokon nem maradt sem futár-, sem gyakorló re
pülőgép; két bombázó, két közelfelderítő és egy távolfelderítő századot csak 
hat-hat géppel tudtak ellátni, zuhanóbombázó századot pedig megfelelő típus 
hiányában egyáltalán nem hoztak létre.62 

E gondok káros következményeivel a szakemberek tisztában voltak, hiszen 
az 1941. évi Repülő Szabályzat egyértelműen rögzítette azt a helyes felisme
rést, miszerint: „A repülőgépek, a fegyverzet és felszerelés teljesítőképessége 
és állapota a harcfeladatok végrehajtását és a légiharc esélyeit nagymértékben, 
gyakran döntő módon befolyásolja... alárendelt teljesítményű anyag a fi
zikai és erkölcsi erőket a legrövidebb időn belül aláássa."63 A problémát tehát 
világosan látták, csak a megoldást nem ! Barkász hadműszaki törzskari alezre
des, a légierő műszaki osztályának vezetője, szinte állandó ingajáratban volt a 
három főváros között, hogy biztosítsa a szükséges gépállományt. A Honvédel
mi Minisztérium 1938—1941 márciusáig 141 349 283 birodalmi márka (231 247 471 
P), illetve 560 245 189 líra (149 025 220 P) összegben adott hadianyag-megren
delést német és olasz üzemeknek. Ezeken belül a repülő anyag 48 062 433 
birodalmi márka (78 630 140 P) és 424 843 110 líra (113 008 268 P) értéket ölelt 

59 Kováts: Arado... i. m. 15. o. 
00 HL Vkf. Ein. 1.1940/5461. 
01 Janky Béla: A légierők ütőképességének műszaki feltételei. Magyar Katonai Szemle (a továbbiakban — MKSZ) 

1940. 10. sz. 147. o. 
62 HL Vkf. Ein. 1. 1941/5013. 
63 Repülő Szabályzat. Budapest. 1941. 1. füzet 13—14. o. Hadtudományi Könyvtár (a továbbiakban — Ht. K.) 

Sz—334. 
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fel. (Ekkor 1 birodalmi márka — 1,636 P 100 líra = 26,6 P.) Mindkét ország 
esetében a legnagyobb tételt a légierő igénye képviselte.64 Mivel — az ismert 
okok miatt — az olasz fél részesedett döntő arányban ezekből a megrendelé
sekből, egyre nőtt a magyar légierő repülőgép-állományának a — német tí
pusokhoz viszonyított — korszerűtlensége. 

A helyzetet jellemezte a vezérkarfőnökség 1. osztályának egyik ügyirata is, 
melyben ismét foglalkoztak a Caproni „Ca—135 bis" kérdésével.65 Szabó ezrede
sen keresztül az olaszok 1941. május 2-án ismét felajánlottak harminckét da
rabot megvételre. (Először 1940 őszén tettek ilyen kezdeményezést, de mert a 
Légierő Parancsnokság csak átmeneti megoldásként javasolta a beszerzést, a 
hadseregvezetés a német—magyar tárgyalások sikerétől tette azt függővé.) 
A balkáni hadjáratba belebonyolódott, illetve a Szovjetunió ellen készülő Né
metországtól azonban ekkor nem volt várható a magyar igények kielégítése. 
Ezért a vezérkar ismét a Légierő Parancsnokság véleményét kérte ki. Most 
már vezetési, műszaki és fegyverzeti szempontból egyértelműen elavultnak 
ítélték e típust, s így nem javasolták megvételét. Ez azért érdekes, mert — 
mint korábban láttuk — 1940. január 15-én még „hadihasználatra jól meg-
felelő"-nek tartották. Azonban repülőgépekre égetően szükség volt, ezért azt 
indítványozták, hogy hozzanak létre egy „felülvizsgáló és elbíráló bizottság"-ot, 
amely eldönti, hogy a hiányosságok kiküszöbölhetők-e, s ha igen, akkor gya
korló feladatokra meg kell vásárolni. 

Más típusokkal is volt gond. A „Héjá"-vá átkeresztelt „Re—2000 Falco I."-ek 
sem voltak tökéletesek. A megrendelt hetvenből 1941. július 15-ig negyvenhét 
érkezett meg, kettőt a közeli időben vártak, huszonegy szállítása pedig bizony
talan volt.66 A gázrudazatot balesetveszély miatt át kellett alakítani, amihez 
német alkatrészekre volt szükség. A hazai gyártmányú „Héjá"-k tökéletessé 
tétele érdekében a vezérkar elrendelte, hogy egy rajt küldjenek ki — a már 
hadmüveleteket végrehajtó — gyorshadtest 1/3. vadászszázadához egyhónapos 
csapatpróbára, s az itt szerzett tapasztalatokat hasznosítsák a gyártásnál. 

Az olasz szövetségesek továbbra sem akarták elveszíteni a magyar piacot, 
sem a szállítások fejében innen kapott, a számukra rendkívül fontos nyers
anyagokat, ezért 1941. július végén ismét ajánlatot tettek — augusztus 15-ig 
kérve választ — az alábbiakra:67 harminckét „Ca—135 bis" azonnali szállítás
ra, a honvéd légierőnél rendszeresített kivitelben, hatvan „Sa—I.—7" kétüléses 
vadász gyakorlógép, a megrendeléstől számított negyedik hónaptól havi tíz 
db-os szállítással; hatvan „Ca—603" együléses műrepülő és vadász gyakor
lógép, az igénylést követő négy-kilenc hónapon belül; százhúsz bombázó gya
korlógép, a negyedik hónaptól havi húszas tételekben. Ez a javaslat ismét nagy 
dilemma elé állította az illetékeseket, hiszen az évek óta rendkívüli gondokat 
okozó iskola- és gyaikorlógéphiány (1941-ben kb. 50%-os68) enyhülhetett vol
na, illetve ezek birtokában biztosítható lett volna az 1942/43-as kiképzési év 
gyakorlógép-szükséglete, miáltal nagymértékben megkímélhetőek lettek volna 
hadirepülőgépek. 

A bombázó repülőgépek terén katasztrofális volt a m. kir. légierő helyzete. 
A hadrendben 1941. október l-ig csak egy kivonuló repülőszázad felállítását 
tartották lehetségesnek, de azt is csak abban az esetben, ha a gyorshadtestnek 
alárendelt bombázószázad anyaga nem használódik el. Ezért az irat szerkesztői 

64 Dombrády: A magyar gazdaság és... i. m. 64. o. 
05 HL Vkf. Ein. 1.1941/5087. 
66 Uo. 1941/5740. 
C7 Uo. 1941/5866. 
«8 Uo. 1941/5141. 
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1941 július végén úgy döntöttek, hogy akkor is meg kell venni a „Ca—135"-öketr 
ha „csak szükségképpen hadihasználhatók". 

Az olasz javaslat megfontolását a fentieken kívül az is indokolta, hogy 1941-
ben igen nagy volt a repülőgépveszteség. Július 24-ig negyvenegy db 100%-osan 
összetört, negyvenkettő db 3 hónapon túli, százhatvanöt pedig ennél rövi
debb idejű javításra szorult. Ez a rendkívül magas érték részben a háborús te
vékenységgel, részben pedig a fenti hiányok következtében a gyenge kiképzett-
seggel, gyakorlatlansággal magyarázható. Tehát szükség volt az olasz gépekre, 
ha már egyszer a németek nem adtak. E kényszerhelyzet vezetett az 1942-es 
„Ca—135 bis" szállításhoz — mint később látni fogjuk. 

Arra a római javaslatra viszont, hogy Magyarországon létesítsenek iskola-
és gyakorló-repülőgép gyárat, érdemben nem reagáltak. Ennek magyarázatát 
egy 1941. október 1-i ügydarabban találjuk,69 melyben rámutattak, hogy ez csak 
látszólag oldaná meg a problémát, mivel a „Sa—I.—7" versenygép, tehát ki
képzésre nem alkalmas, a „Ca—603" vadász gyakorlógépekbe pedig nincs be
építve fegyverzet. Bombázó gyakorlókra sincs szükség, mivel a „FW—58" gyár
tására már berendezkedtek. 

Az olaszországi beszerzésekkel kapcsolatban vázolt gondok arra késztették 
az illetékeseket, hogy újra és újra megpróbáljanak valamit kipréselni német 
partnerükből. Az ejtőernyős-zászlóalj azon panaszára, hogy üzemképes repülő
gépek hiányában képtelen a kiképzést biztosítani, a vezérkarfőnökség 1. osz
tály kiadványában még 1941 januárban arra utasította a Légierő Parancsnok
ságot, hogy mihamarabb állapítsa meg, van-e lehetőség Junkers „Ju—52"-ek 
beszerzésére?70 A légierő parancsnokának jelentése szerint azonban az „elvi 
egyezség" mellett is legalább 6—12 hónapot kell várni a gépek megérkezésére.71 

Kenése altábornagy, a légierő parancsnoka 1941. április 13-án terjesztette fel 
javaslatát a vezérkarhoz a hadirepülőgépek kiválasztásával kapcsolatban.72 Eb
ben vadászként a Messerschmitt „Me—110", romboló és zuhanóbombázóként a 
„Me—210", vízszintes bombázásra és távolfelderítésre a Heinkel „He—111", 
közeifelderítőként átmenetileg akár a „He—46", akár a „He—70", gyakorlógép
ként a „Me—110", „Ju—86 és 87" típust jelölte. A vezérkarfőnökség 1. osztályá
nak azon kérésére, hogy indokolja meg, miért nem javasolja a „Me—210"-et 
horizontális bombázókénti alkalmazásra, a légierő parancsnoka rámutatott ar
ra, hogy e gép vezetése, az iránytartás és bombacélzás egyszerre megoldhatat
lan feladat. Ugyanakkor, e május 5-i kiegészítésében, a „He—lll"-et véglegesen 
javasolta rendszeresíteni, mint távolfelderítő és éjszakai bombázót, a „FW— 
189"-et pedig mint közelfelderítő repülőgépet. 

Ezzel kapcsolatban a vezérkarfőnökség 1. osztálya annak az aggályának 
adott hangot, hogy e javaslat kihat a másodszor csökkentett „Huba—III." 
hadrend megvalósítására, ugyanis 12—14 század (4—6 vízszintes bombázó szá
zad, 6—8 távolfelderítő század) anyagát a „He—lll"-ből állandóan külföldről 
kellene biztosítani, a „Me—210"-kel pedig a magyar repülőgépipart olyan gé
pek gyártására kényszerítenek, amelyből csak 6 századra való kell. (Ekkor — 
1941 májusában — még nem volt ismeretes a „Messerschmitt-program" vonat
kozó pontja! Erről a HM V. Csfség csatolt véleményéből szereztek tudomást, 
ahol közölték az osztállyal, hogy a típusrögzítés elvileg megtörtént. Ennek meg
felel a közös gyártási program, s így a „Huba—III." hadrendben vadászfelada-

09 Uo. 1941/6064. 
70 Uo. 1941/4091. 
71 Uo. 1941/4403. 
72 Uo. 1941/5093. 
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tokát a Messerschmitt „Me—109", míg a bombázó és felderítési tevékenységet 
a Messerschmitt „Me—210" típus végzi majd.) 

A HM. V. Csfség. arra is rámutatott, hogy a Heinkel „He—111" rendszeresí
tése bár kívánatos volna, mégis lehetetlen, mert sem pénz, sem gyártási kapa
citás nincs rá, Németország pedig nem ad, mert a Luftwaffének minden da
rabra szüksége van az „Angliai Csatá"-ban, mint éjszakai bombázóra. A HM. 
31. osztály pedig a Focke-Wulf „FW—189"-re vonatkozó javaslatot vetette 
el, mivel egyrészt felderítőgépként nem vált be, másrészt pedig nincs kilátás 
sem beszerzésre, sem itthoni gyártókapacitásra. 

Bombázókra viszont feltétlenül szükség lett volna, hiszen 1941. június l-re 
hat bombázószázadot kellett felállítani, de csak háromhoz elég repülőgép állt 
rendelkezésre. Ezért a Légierő Parancsnokság azt indítványozta a vezérkarnak, 
hogy a saját bombázók gyártásának beindulásáig a jugoszláviai zsákmányból 
kell kérni a németektől saját, vagy „Bristol-Blenheim" típusokat. Werth gya-

1. sz. melléklet 
a 129.466/eln. 31.—1941. számhoz . 

Áttekintés 
a német vonalon megrendelt s igényelt rep. anyag helyzetéről 

Fsz. 
Rep.gép és 
rep.motor 

típusa 

Német vonalon 

összes 

összmennyiség-
ből szállításra 
német részről 

kilátásba 
helyezett 

Id
ők

öz
be

n 
té

ny
le

ge
se

n 
m

ár
 

le
sz

ál
lít

ot
t 

Fsz. 
Rep.gép és 
rep.motor 

típusa 

1939—40-es 
megrende

lésekből 
hátralékos 

1941-ben 
igényelt 

összes 

összmennyiség-
ből szállításra 
német részről 

kilátásba 
helyezett 

Id
ők

öz
be

n 
té

ny
le

ge
se

n 
m

ár
 

le
sz

ál
lít

ot
t 

Fsz. 
Rep.gép és 
rep.motor 
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1 Ju—87 26 — 26 — — 
2 |He—111 18 — 18 — — 
3 Ju—52 szállító — 46 46 — — 
4 Ju—52 tantermi — 8 8 — — 
5 Fi—156 15 43 58 2 2 

6 Ar—96/a 3 — 3 — — 
7 Ar—96/b — 127 127 55* — 
8 FW—58 4 50 54 75* * — 
9 Me—110 —' 25 25 — — 

10 Me—109 — 30 30 3 — ' 
11 Bü—13 l /d 68 43 111 15 5 

12 Argus As—10./C 55 200*** 255 200 — 

* — E gépek típusa Ar—96/a, s nem a kívánt Ar—96/b. 
* * = E gépeket nyersanyagért hajlandók szállítani. 

* * * = E motorok a 8. tétel alatt szereplő 50 sárkány szükségletét képezik tartalékkal együtt. 
Megjegyzés: A 2., 3. és 4. sz. alatt szereplő hadi- és iskola rep.gépek szállítása — a lehetőség 

szerint 
A 8. és 12. fsz. alatt iakat, ha azokat nem nyersanyagban és kész motorokban kapjuk, akkor 

& táblázat szerinti határidőre kérjük. 
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2. sz. melléklet 
a 129.466/eln. 31.—1941. számhoz 

Áttekintés 
a NO-ból megrendelt és igényelt rep.anyag szállítási határidőiről 

Géptípus 
Megrendelt 
és igényelt 
mennyiség 

Ebből szállítandó 
Géptípus 

Megrendelt 
és igényelt 
mennyiség 

1941. 
X I . l-ig 

1942. 
I. l-ig 

1942. 
VII . l-ig 

1943. 
I I I . l-ig 

Ju—87 26 8 18 

Ju—52 tantermi 8 2 4 - 2 

Ar—96/a 3 

127 
44 3 83 

Ar—96/b 

3 

127 
44 3 83 

Fw—58 75 8 16 51 

Me—109 30 4 26 

Me—110 25 25 

Bü—131/d 106 27 3 7 69 

logsági tábornok azonban elvetette e javaslatot, mivel a zsákmány nem volt 
jelentős.73 

Horthy 1941. szeptember eleji Hitlernél tett látogatását is igyekeztek fel
használni a légierőfejlesztéssel kapcsolatos gondok megoldására. A küldöttség 
tagja, László Dezső vezérőrnagy, hadműveleti csoportfőnök, Jeschonek repülő 
tábornokkal, a német légierő vezérkari főnökével tárgyalva szorgalmazta a ha
di-, valamint az iskola- és gyakorlógépek szállítását. Jeschonek kérésére a hó 
végén a 109—110. oldalakon látható kimutatást juttatták el hozzá.74 E táblázatok 
is meggyőzően tükrözik, hogy az esetek többségében a németek még arra sem 
voltak hajlandók, hogy „kilátásba helyezzék" azok teljesítését, illetve ha mégis, 
ezek zömét csak 1943 tavaszára ígérték. 

Időközben a háborús tevékenység is egyre kiélezettebbé tette a Horthy-had-
sereg légierejének helyzetét. A HM 31. osztálya pl. 1941. szeptember 24-én arról 
értesítette a vezérkar főnökét, hogy a szovjet—német arcvonalon harcoló csapa
tok sürgős anyagi szükségleteinek kielégítése érdekében öt Junkers „Ju—52" 
típusú szállító-repülőgépet kért a németektől, akik ezt elvetették, de utasították 
a 4. légiflottát, hogy esetenként és a lehetőségek határáig elégítse ki a magyar 
igényeket.75 Ezzel lényegében növelték a magyarok függőségét, másrészt eset
legessé tették a sürgető magyar szükségletek kielégítését is. 

A későbbiekben az „összehangolt igények taktikájá"-val próbáltak ered
ményt elérni. Ezért ugyancsak a HM 31. osztály november elején intézkedést 
adott ki, miszerint: „Szükséges, hogy a német hivatalos szervekkel folytatott 
tárgyalásokon, valamint magán érintkezések alkalmával is valamennyi magyar 
hivatalos szerv és egyén mindig egyformán egy és ugyanazon álláspontot kép
viselje." Ezt követően tájékoztatásul közölte az igényt is: tizenkét „Ju—52" 
az ejtőernyősök szállítására; tizenkét „Ju—87", hogy mire elkészül a „Me— 

73 Uo. 1941/5017. 
74 üo. 1941/G305. 
75 Uo. 1941/0350. 
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210", átképezzék a személyzetet; tizenkét „He—111", mert ezek nélkül nem old
ható meg a távolfelderítés; tíz-tizenkettő „Ar—96", mert nincs III. fokú iskola
gép; három-négy selejt „Me—109 és 210" a szakszolgálatosok kiképzésére. S a 
szép befejezés kedvéért még azt is hozzátették: azért nem kérnek többet, mert 
belátják háborús nehézségeiket.76 Alig egy hónap alatt azonban jelentősen meg
növekedhettek e német gondok, mert — összevetve az előbbi táblázatokkal — 
jelentősen csökkentek a magyar igények! 

Az ezzel kapcsolatos iratok meglehetősen ellentmondásosak. Pl. a „Német vo
nalon megrendelni tervezett anyagok" c. HM 34. osztályi kimutatás77 részben, 
megegyezik, részben nem az előző bekezdésben vázolt mennyiségekkel, de alap
vetően eltér a Jeschoneik részére készített „Áttekintés"-ektől : 

Anyagcikk db Egységár Összesen 1 Anyagcikk db 
pengő 

„He—111" 12 800 000 9 600 564 
„Ju—52" 12 934 450 11213 400 
„Fi—156" 2 101 578 203 156 
„Me-^109" 3 400 000 1 200 000 
„FW—58" rg.haj.ag. 75 347 453 26 058 966 
„Ju—87" 12 386 273 4 635 276 
„Bü—131—D" 43 36 191 1 556 213 
„Ar—96/A" 55 136 572 7 511 460 
„Ar—96/B" 15 175 263 2 628 945 
Együtt 229 — 64 607 980 

Megjegyzés: Az apróbb szorzási hibákon nem változtattam — Sz.M. 

Ugyanakkor a „Huba—III." hadrendi szükségletre — az anyag elkészítésének 
időpontjáig — megrendelt cikkekről szóló kimutatás78 szintén jelez eltérést az. 
előbbiektől mind a mennyiség, mind az összeg terén. E szerint igényelteik negy
venhárom Bücker „Bü—131" (1 272 660 P), tizenegy „Bü—131—D" (325 564 P), 
ötvenöt Arado „Ar—96/A" 5 121 413 P), két Fieseler „Fi—156" (175 875 P) és 
két „Fi—156" típust + alkatrészeket (228 065 P) értékben. 

Ez a néhány példa is érzékelteti, hogy a mindenáron való repülőgép-beszerzés 
kényszere milyen kapkodáshoz, sokszor egymásnak ellentmondó, egymást ke
resztező állásfoglalásokhoz vezetett. Ezek az eltérések azonban végső soron el
hanyagolhatók, mivel ezen igények a gyakorlatban még — az itt feltüntetett — 
legalacsonyabb szinten sem elégíttettek ki. A meglevő gépek pedig egyre ke
vésbé feleltek meg az igényeknek. Különösen az olasz gyártmányú repülőgépe
ket tette rendkívüli mértékben próbára a téli hadviselés. 1941—42 fordulóján 
a gyakorlati gondok döbbentették rá a magyar királyi légierő pilótáit, hogy 
a léghűtéses csillagmotor és a vászonborítású törzs nem a legideálisabb konst
rukció az orosz fagyban. De 1942 nyara sem hozott megoldást. Az egyik forrás. 

76 Uo. 1941/0640. , 
77 HL HM Ein. 34. 1941/131 313. 
78 HL HM Lymbus csomó 6845/22. sz. anyag. 
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tanúsága szerint pl. a bevetéseken „a nyolc Ca—135-ből csak három-négy, ma
ximum öt gép volt üzemképes, a műszaki hibák egymást érték."79 Ennek ellené
re — a korábban vázolt 1941 júliusi dilemma után — 1942-ben újabb harminckét 
„Ca—135 bis"-t rendeltek a légierő részére, melyből az első hat már április 
10-én megérkezett Szombathelyre. Ugyancsak igényeltek még egy „Fiat G—12" 
típusú hárommotoros szállítógépet. Bizonyos fejlődést mutat az a törekvés is, 
hogy — a harctéri tapasztalatok alapján — megrendeltek a Reggiane cégnél a 
.„Héjá"-k számára ötvenöt db páncélülést, így akarván fokozni a pilóták védel
mét.80 Igaz, ez utóbbiak csak 1944 nyarán érkeztek meg, tehát sok hasznát már 
nem vehették. 

Az egyre növekvő veszteségek a németeket is arra kényszerítették, hogy fo
kozzák a támogatást, de csak olyan mértékig, ameddig ők közvetlenül hasznát 
látják. Még be sem fejeződött a szovjet fegyveres erők moszkvai általános tá
madása, amikor 1942. április 9-én a vezérkarfőnökség 2. osztálya jelentette 
Szombathelyi vezérezredesnek, hogy Jeschonek vezérezredes kifejtette Fütte-
rer tábornoknak — aki ezt „barátilag közölte" Ujszászy István vezérkari ezre
dessel, a vezérkar 2. osztályának vezetőjével —, hogy megítélése szerint a 
Szovjetunióban levő magyar erőkhöz viszonyítva túl kevés a kirendelt öt re
pülőszázad. Ugyanakkor „sorok között" utalt arra, hogy ha a magyar fél több 
repülőgépet szándékozna kiküldeni, úgy azok anyagáról Németország gondos
kodna. A vezérkar főnöke nem zárkózott el ez elől, de kikérte a légierő parancs
nokának véleményét, aki rámutatott, hogy csak „végszükség esetén" tud ma
ximum egy vadász- és egy bombázó századot felállítani. Ennek feltételeit az 
^alábbiakban rögzítette: csak a szükséges személyzetet adja; a két század összes 
repülőgépét, azok tartozékait, valamint a kiképző személyzetet a németek bizto
sítsák. Ebben az esetben kb. fél év múlva hadrafogható lesz a fenti állomány. 
Azt azonban szükségesnek vélte hozzáfűzni, hogy az átképzést „feltétlenül 
itthon és nem Németországban javasolnám."81 

A fokozott háborús erőfeszítés, a rendkívüli mozgósítás következtében az el
használt anyagok pótlására, illetve az új szükségletek fedezésére a légierő áp
rilis 30-ig 7,281 millió pengős rendkívüli hitelt igényelt, ebből szeptember 30-ig 
1870 500, október 31-ig pedig újabb 1306 500 P-t.82 Ezek is hozzájárultak az 
újonnan érkezett repülőgépek kifizetéséhez. Ugyanis az 1939-ben megrendelt 
húsz Heinkel „He—lllP"-ből 1942 március—áprilisában megérkezett Magyar
országra a harmadik-hatodik, a huszonnyolc Junkers „Ju—87B"-iből is ez év 
első felében a harmadik-hatodik példány. Ezekkel alapvetően — még egy 
„He—lllP"-t kaptak 1943-ban — be is fejeződött az ez irányú szállítás.83 

A magyar királyi légierő rendelkezésére álló — zömében — olasz gépek kor
szerűtlensége, valamint az egyre fokozódó feladatok arra késztették a német 
illetékeseket, hogy bizonyos mennyiségű repülőgépet átadjanak a harcoló 
kötelékeknek. így szándékoztak ellensúlyozni a saját haj ózó veszteséget, illetve 
fokozottabban bevonni a magyar személyi állományt. Természetesen azonban 
ekkor is a viszonylag korszerűtlenebb technikát juttatták a szövetséges légierő
nek. Ennek megfelelően 1942. augusztus—szeptemberben a német 4. légiflotta 
három Heinkel „He—111" és négy Dornier „Do—215 B—4" típust adott át a 
távolfelderítő osztálynak. A 4/1. bombázószázad öt „He—lll"-t kapott az ősz 
folyamán. Októberben a tönkrement „Héja—I"-ek pótlására az l/l. vadász-

,79 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 235. o. 
80 Kováts: Adatok... i. m. 478. o. Megjegyzendő: téves az az állítás, hogy a 13 Mat ,.G—12T"-t 1942-ben rendelték 

meg. A valóságos dátum: 1943. május 3. Lásd: HL HM Ein. 32/a. 1943/144 249 (—1944/4889) 3120 mb). 
81 HL Vkf. Ein. 1. 1942/4707. 
82 HL HM Ein. 34. 1942/144 477. 
83 Kováts: Adatok... i. m. 470. o. 
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század fokozatosan kapott tizenikét „Bf—109F" típust, de a századot azonnal 
alárendelték az 52. német vadászezred 3. osztályának^ 

Az új gépek átvételére így emlékezett vissza az önálló távolfelderítő osztály 
egy pilótája: „December elején (1942 — Sz. M.) vesszük át az első Ju—88-aso-
kat, melyekkel igen meg vagyunk elégedve, csupán egy kifogásunk van: csupa 
öreg szériából származó gépet kapunk, melyeknek rádiós és szerelő lövészállása 
nincs páncélüveggel ellátva, s igen könnyen sebezhetők."85 

1943-ban tovább fokozódott az arcvonalon levő magyar légierő alárendelése 
a Luftwaffénak. A 2. magyar hadsereg pusztulását követően az újonnan szer
vezett 102. repülődandár alegységei, melyeknek személyzetét átképezték a mo
dernebb német gépekre, a hasonló fegyvernemű német repülőegységekhez let
tek beosztva. A dandár repülőgépállománya Messerschmitt „Me—109", Jun
kers „Ju—52, 87/D, 88"; Focke Wulf „FW—189" típusokból tevődött össze.86 

Ugyanakkor a szövetségesek siettek leszögezni, hogy: „a (korszerű gépanyag 
csak hadműveleti területen áll a magyar egységek rendelkezésére, hazaszállí
tani nem lehet." Erre mód sem lehetett volna, hiszen a veszteségek pótlására 
— 1943 január—februárban harminchat repülőgép, az állomány 49,3%-a pusz
tult el — kellett felhasználni azokat.87 

Bár korábban volt olyan törekvés, hogy magyar kötelékek csak a magyar 
hadvezetés alárendeltségében harcoljanak, mint látható, ekkorra ez az állás
pont megváltozott. 1943 tavaszán már mindössze az volt a,kikötés, hogy csak a 
Vörös Hadsereg ellen alkalmazzák őket. Jagow budapesti követ nem kis epé
vel továbbította külügyminisztériumának azt a magyar követelést, hogy a fran
ciaországi Istreesben zuhanóbombázó-átképzés alatt álló magyar századokat 
ne alkalmazzák harci bevetésben. „Ebből a hivatalos közlésből ismét világosan 
látható a magyarok álláspontja, hogy csak az Oroszország elleni harcban vesz
nek részt" — mutatott rá Jagow.88 

Ennek ellenére — ha legalább ott hajlandók harcolni — újabb és újabb né
met repülőgépeket juttattak a magyar kötelékelkneik. 1943 januárjáig tizenkettő 
„Ju—88D—l"-et kaptak a távolfelderítők, tavaszig pedig negyvenre emelkedett 
a „Bf—109F—4B" típusú vadászbombázók száma és tizenhat „FW—189"--essel 
váltották fel — igaz két évi használat után — a közelfelderítő századok „He— 
46" és „Sólyom" gépeit.89 Júniusban tíz „Ju—87D—3" zuhanóbombázóval cse
rélték fel a páncélozatlan, gyenge fegyverzetű „Ju—87"-eket, s ugyanebben a 
hónapban az Istrees-hől visszatértek is kaptáik nyolc „Ju—88A—4" típust.90 

Ez az engedékenység azonban csak a hadműveleti területre korlátozódott. 
Ez alól egyetlen kivételt tettek, amikor 1943 tavaszán három lokátor nélküli 
„Bf—110G—2"-t juttattak a ferihegyi Kísérleti Éjjeli Vadászszázadnak.91 

Ugyanakkor, amikor a Honvédelmi Minisztérium és a Birodalmi Légügyi Mi
nisztérium 1943. június 9-i tárgyalásán Magyarosy Sándor altábornagy, légügyi 
főcsoportfőnök aziránt érdeklődött, hogy kaphat-e légierő negyven Arado „Ar— 
Óé/E" repülőgépet, a németek azt válaszolták, hogy a saját igényüket sem tud
ják kielégíteni.92 Ennek ellenére 1943-ban a Honvédelmi Minisztérium megren
delt tizenegy „Ar—96/B-^l", tíz „Fi-^lÖß/Da—1" sebesültszállító, száz „Bü— 

84 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 236. o. 
85 Péterdi A. János: A M. kir. honvéd önálló távolfelderítő osztály története. I I . rész. (1942. október—1944. szep

tember) Magyar Szárnyak, 1979. 8. sz. 41. o. 
80 Magyarország honvédelme... i. m. 240—241. o. 
87 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 236—237. o. 
88 A Wilhelms t rasse ... i. m. 714. o. 
89 Winkler: i. m. 1974. 1. sz. 8. o. 
90 Winkler: i. m. 1974. 2. sz. 8. o. 
91 Punka György—Sárhidai Gyula: A magyar Me—210 Ca—1 gyorsbombázók és alkalmazásuk. Repülés, 1975. 

12. sz. 17. o. 
92 HL HM Bln. 17. r. 1942/105 511. 
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131D—2" felújított, tíz „Ju—87B" használt, egy „FW—189 Aa—2/U—3" fény
képező, nyolc „Do—215" használt, két Ju—52/3 mg. 8. e." szállító és két „Ju— 
86K—14" használt szállító repülőgépet. De ezekből 1943-ban csak egy „Ar— 
96B—1", a tíz sebesültszállító, s a négy szállító repülőgép érkezett meg.o:í Ez 
annál is érdekesebb, hiszen a „Magyar Szárnyak" c. szaklap a háború éveiben 
— még 1944-ben is — állandóan közzétett egészoldalas hirdetéseket, amelyek 
az Arado, Fieseler, Focke-Wulf stb. repülőgéptípusokat reklámozták. 

Az olaszok — gazdasági és politikai érdekből — továbbra is készségesebbek 
voltak. 1943. március elején a Légügyi főcsoport szerződést kötött az S. A. 
Piaggo céggel ötven „F. N. 305 (Nardi)" típusú — mint a korábbiakban láttuk 
— meglehetősen korszerűtlen kétüléses gyakorlógép szállítására, darabonként 
384 000 líráért.0'1 Sőt, a római katonai attasé május elején már arról küldött 
jelentést, hogy május 3—5-én útnak indították Szombathelyre az első tizenegy 
„Nardi"-t, s a negyvenkettedik gép július 5-én érkezett, több nem jött.95 Ezzel 
egyidőben, 1943. május 3-án tizenhárom Fiat „G—12T" szállító repülőgépet ren
delt a Honvédelmi Minisztérium 32. osztálya.90 De már ezt megelőzően, március 
15-én Magyarországra érkezett az előző évben 4,555 millió líráért rendelt „Fiat 
G—12" hárommotoros szállító repülőgép.97 1943 április elején pedig újabb har
minckét „Ca—135"-t igényeltek, darabonként 2,19 millió líra értékben.98 

Mindebből látható tehát, hogy a harctéri veszteségek pótlásának, a kiképzés 
folyamatossá tételének kényszere hatására 1943-ban már csak egy eshetőség 
maradt : mindenáron, bármilyen minőségű gépet szerezni, amivel, ha átmenetileg 
is, csökkenthetők az égető gondok. 

1944-ben azonban az ilyen lehetőségek is egyre szűkültek. A szövetségesek 
1943 őszén megindult dél-olaszországi hadművelete, ha rendkívül lassan is, de 
egyre zsugorította az olasz és német fasiszták kezén levő olasz területeket, s a 
nyersanyagszállítás is egyre megoldhatatlanabbá vált. Mindennek következté
ben az ez évi szállítások a minimálisra csökkentek. 1944 közepén még megér
kezett az ötvenöt „Héja" páncélülés99, szeptember 20-án pedig arról jelentett 
az olaszországi hadianyagügyek miniszteri biztosa, hogy 18-án útnak indították 
az ötödik „Fiat G—12" repülőgépet, melynek vételára már 6 millió líra volt.100 

Ezzel be is fejeződtek az olasz szállítások. 
Az 1943-ban Németországban megrendelt gépek közül 1944 elejétől folyama

tosan érkeztek a Bücker „Bü—131 D—2"-k, az öt Junkers „Ju—87 B—1", az 
egy Focke-Wulf „FW—189 Aa—2/U—3" fényképező repülőgép, s áprilisban be
futottak az utolsó Dornier „Do—215"-ök is.10i 

Emellett tovább folyt a harcoló alakulatok gépeinek lecserélése. A 4. légi
flotta ' 1944. március 1-i jelentése szerint 1942-től ezen időpontig hét „Do— 
215", hatvanhat „Bf—109", ötvenegy „Ju—88", tizennégy „Ju—87" és tizenhat 
„FW—189", tíz „He—IUP" típusú repülőgépet adtak át a magyar légierő
nek.102 Ez utóbbiból ötöt visszaszolgáltattak a németeknek. 

Azonban ez a helyzet is megszűnt rövidesen, hiszen az ország 1944. március 
19-i megszállása merőben új helyzetet teremtett, melynek egyik közvetlen kö
vetkezménye az volt, hogy április 4-ével a magyarországi német légierő ve
zénylő tábornokává kinevezett Fütterer altábornagy alárendeltségébe helyezték 

93 Kováts: Adatok... i. m. 479—480. o. 
94 HL HM Ein. 34. 1943/148 186. 
95 Kováts: Adatok... i. m. 478. o. 
96 HL HM Ein. 32/a. 1943/144 249 (—1944/1889/3120 mb.) . 
97 Uo. 1942/146 853. 
98 HL HM Ein. 6. k. 1943/455/bbk. 
99 Kováts: Adatok... i. m. 478. o. 
100 HL HM Ein. 32/a. 1943/144 249 (—1944/1889/3126 mb.) 
101 Kováts: Adatok... i. ra. 480. o. 
102 Csanádi—nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... 238. o. 
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a m. kir. légierőt és légvédelmi tüzérséget.103 Ezzel „megoldódott" a magyar
országi német szállítások problémája. 

* 

E rövid áttekintésből is egyértelműen kitűnik annak a magyar reménynek a 
kudarca, hogy az ország szükségleteit megfelelően ki tudják elégíteni a szövet
séges nagyhatalmak segítségével. 

A vizsgált időszak nagyobb részében az olaszországi beszerzések domináltak, 
azonban — s ezt 1939—40-től a magyar fél is világosan látta — ezekkel a tí
pusokkal nem lehetett korszerű légierőt teremteni. Az esetek döntő többségében 
azonban kénytelenek voltak megalkudni, s szemet hunyni afölött, hogy elavult, 
korszerűtlen repülőgépeket szállítottak, nemritkán jelentős késéssel. 

A németek repülőgépei korszerűbbek voltak — bár ők is igyekeztek a kifu
tott típusokat adni —, azonban a vizsgált időszak jelentős részében ezeket az 
igényektől messze elmaradó szállításokat is magyar szövetségesük kézbentartá
sára igyekeztek felhasználni. Ezen túl alapvetően befolyásolta eladásaikat az 
egyre nagyobb repülőgép veszteségük is. Bizonyos változás csak 1942—43-tól. 
tapasztalható, amikor a németeknek a hajózóállomány pótlása a repülőgépeké
nél is egyre megoldhatatlanabb gondjává vált, s ezért kénytelenek voltak bi
zonyos mennyiségű harceszközt „kölcsönözni" — csak az arcvonalon — a ma
gyar légierőnek. Tehát, ami korábban hatalmas összegek ellenére is nehezen 
volt beszerezhető, azt most — néhány tucat erejéig — magyar vérrel meg le
hetett váltani. De ez az önállóság teljes feladásával járt! 

A légierő technikai állapota 
(1938—1941) 

Az előző fejezetből látható: a Honvédelmi Minisztérium illetékesei, az or
szág politikai és gazdasági vezetőinek támogatásával, mindent megtettek an
nak érdekében, hogy részben hazai gyártásból, részben külföldi beszerzésekből 
biztosítsák az ütőképes Magyar Királyi Honvéd Légierő repülőgép-állományát. 
Ennek buktatóit, objektív és szubjektív akadályait, illetve mindezek ellenére 
mutatkozó eredményeit az előzőekben vázoltuk. A reális megítéléshez azonban 
szükséges, hogy az eddigi rövid jellemzéseken, a legalapvetőbb gondok felve
tésén kívül — bár röviden — technikai szempontból is megvizsgáljuk ezeket a 
típusokat, s ennek alapján alkossunk róluk reális képet. Ugyanis történelmiet
len és az összefüggésekből kiszakító az a módszer, amely a horthysta-légierőt 
a vezető hatalmak technikai színvonalával hasonlítja össze. Sokkal helytállóbb 
az az értékelés, amely a hasonló nagyságú környező államok légierejével, il
letve a magyar repülők elé állított célokkal veti egybe a lehetőségeket. 

Természetesen még ilyen viszonyítás mellett is sok hiányossággal találkozunk. 
Maga Horthy kormányzó kényszerült 1938 októberében olyan következtetések 
levonására, miszerint: „A repülésnél elvitathatatlanul nagy bajok vannak . . . 
a repülők, tehát a szakemberek nélkül, megkérdezés és az anyag előzetes csa
patpróbája nélkül a közelmúltban 27 millió márka költséggel olyan repülőanyag 
szereztetett be, amelynek harci értéke nem felel m e g . . . alacsony támadásra 
olyan repülőgépet kell alkalmazni, amelynek sem fordulékonysága, sem sebessé
ge nincsen, és magassági motorokkal van felszerelve."104 S még egy sor alapvető 

103 A Wilhelmstrasse ... i. m. 783. és 811. o. 
104 Horthy Miklós titkos iratai. Az iratokat sajtó alá rendezte, magyarázó szövegekkel és jegyzetekkel ellátta: 

Szinai Miklós és Szűcs László. Budapest, 1972. 194—195. o. 
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hiányosságot felsorolt Horthy: tehát a repülőszakemberek panaszai hozzá is el
jutottak. A vezérkar főnöke az 1939. május 19-én a légierő részére kiadott ki
képzési intézkedésében is foglalkozott azzal a problémával, hogy a rövid idő 
alatt kiselejtezett 162 repülőgép komoly hiányt idézett elő, ami a kiképzést 
rendkívüli mértékben megnehezítette.*05 Már közel tíz évvel korábban rámu
tatott arra, hogy rögtönözni nem lehet, mert: „Minden egyes géphez igen lel
kiismeretesen képzett személyzet és továbbá üzemanyaggal és tartalék alkat
részekkel jól ellátott egységek kellenek, mert ezek nélkül ezen különben igen 
hatásos fegyverek értéktelenek."106 

Ezek a feltételek viszont 1938—1939-ben nem álltak rendelkezésre. Ez kész
tette Háry ezredest arra, hogy 1939. október 18-án „A légierő szűk költségve
tésének következményei" c. felterjesztésében107 felhívja a honvédség felelős ve
zetőinek figyelmét arra, hogy jelentős költségkeret-növelés nélkül képtelen „a 
repülőszakanyagokban végsőkig leromlott honvéd légierőket korszerű színvo
nalra emelni". Azonban alapvetően nem pénzügyi problémái voltak a fejlesz
tésnek, hiszen — ha nem is hatalmas összeg — 57,5 millió P azért veszett 
kárba a Honvédelmi Minisztérium számára, mert az 1938—39. költségvetési év
ben nem tudta elkölteni, viszont nem engedték átvinni a maradványt a követ
kező évre.108 

Ez azért is érdekes, mert a gyenge gépanyag, a kevés repülőgép, s ennek 
hatására fennálló alacsonyabb kiképzettségi fok sok géptörést eredményezett, 
a javításra viszont nem állt rendelkezésre megfelelő összeg. Az 1939. július 
1—1940. december 31. közötti időszakban 7 697 460 P-t fordíthattak javításra, 
amit már 1940 júliusában kimerítettek. Ennek ellenére az 1941. évi költségvetés 
e téren 23%-kal kevesebbet (3,85 millió P) irányzott elő.109 Mivel a javítások 
korlátozása hadműveleti és kiképzési szempontból súlyos következményekkel 
járt volna, a vezérkarfőnökség 1. osztálya azt javasolta, hogy a tartalék üzem
anyag beszerzésére fordítandó 12,7 millió P egy részét használják fel e célra. 
Werth gyalogsági tábornok viszont a helyzetet megoldhatónak ítélte, mivel a 
véglegesített 1940/41. évi költségvetésben már 9 millió P-vel többet állítottak 
be helyreállításokra.110 Azonban még ez az összeg sem lehetett megnyugtató, 
hiszen csak az Észak-Erdéllyel kapcsolatos 1940. évi hadiállományra kiegészítés 
után jelentős karbantartásra volt szükség, mert pl. a 4/3. bombázószázadnál 
mindössze három, a 3/1. bombázószázadnál négy, a 4/1. és 2. bombázószázad
nál hat-hat, míg a felderítő századoknál négy-hét repülőgép volt üzemképes a 
tizenkettőből, illetve nyolcból.111 Pedig a háború csak ez után következett! 

Éppen a rendkívüli nagymérvű géptörés, meghibásodás késztette arra az elöl
járókat, hogy 1940 őszén megvizsgálják a légierő helyzetét. Ezzel kapcsolatban 
a vezérkarfőnökség 1. osztálya szükségesnek ítélte írásban lefektetni — az 
okozati összefüggéseket nem kellően feltáró — véleményét112, melyben rögzítet
te, hogy a légierő vezetői képtelenek voltak megfelelő, átfogó tervet alkotni, s 
ennek következtében ',,1941. őszére a le. (légierő — Sz. M.) jóval kisebb erőt 
képvisel mint ma, ha a később kifejtendő rendszabályokat még ebben az évben 
néni léptetjük életbe." Az egyik legfőbb gondot abban látták, hogy a harminc 
repülőszázad a mozgósítási szükségletet figyelembe véve nem rendelkezett meg
felelő személyi és anyagi utánpótlással. 

105 HL Vkf. Ein. 1. 1939/3933. 
106 A hadvezetés elmélete, összeállította és bevezetéssel ellátta: Werth Henrik. Budapest, 1930. I. rész. 15—16. o. 
107 HL Vkt. Ein. 1. 1939/5192. 
108 Dorribrády: A magyar gazdaság és... i. m. 205. o. 
109 HL Vkf. Ein. 1. 1940/4782. 
110 Uo. 1940/4860. 
111 Uo. 1940/5712. 
112 Uo. 1940/5828. 
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Erre pedig rendkívül nagy szükség lett volna, mert 1941 tavaszára tovább 
romlott a helyzet. Egy"március közepi kimutatás szerint a rendszeresített ki
lencvenhat vadászból nyolc, az állománytáblában rögzített százhúsz bombázó 
helyett meglevő hetvenből huszonhat, a nyolcvan felderítőből huszonhat volt 
üzemképtelen.113 Tehát a rendszeresített 296 harci repülőgépnek közel 20, a 
rendelkezésre állónak pedig 25%-a volt üzemképtelen. Mint látható, a háború
ba való belesodródás közvetlen előestjén a légierő súlyos gondokkal küzdött 
minőségi téren is. 

E nehézségek láttán egyesek igyekeztek csökkenteni a technikai színvonal 
jelentőségét, s ezzel párhuzamosan eltúlozni a személyiség szerepét. Volt, aki 
1942-ben már azt próbálta elhinteni a köztudatban, hogy: „Sohasem a fegyver 
a fontos, sohasem annak minősége, hanem mindig az ember."114 Bár az ember 
és technika viszonylatában mindig az ember a meghatározó, mégsem képes 
pótolni a korszerű technikát. Ezt — az alapvetően propagandisztikus céllal 
kiötölt — téveszmét azonban nem szabad azonosítani a hadsereg vezetőinek vé
leményével. Ök ugyanis, látva a gondot, próbáltak tenni ellene, illetve túlérté
kelték a szövetségesek lehetőségeit, s lebecsülték az újabb — szovjet — ellenfél 
képességeit. Ezért tartották — a németek oldalán — megnyerhetőnek a há
borút még ilyen felkészültségi szint mellett is. A harctéri tapasztalatok azonban 
a pilótákkal is nagyon hamar kimondatták a megcáfolhatatlan igazságot. Nagy 
Béla százados pl. úgy fogalmazott, hogy a győzelemre törő államnak „arra 
kell törekednie, hogy légi erejét minél jobb teljesítményű gépekkel lássa el."115 

Mint láttuk, az illetékesek erre törekedtek is, csak minimális sikerrel ! 
Az általános problémáknak e rövid felvillantása után célszerűbb, ha külön-

külön vizsgáljuk a legfontosabb repülőgéptípusokat, s ezek technikai mutatói 
alapján próbáljuk azokat reálisan megítélni. Hiszen a környező államok rend
szeresített harceszközeivel, illetve a nagyhatalmak világszínvonalat képviselő 
repülőgépeivel összevetve lehetséges tényleges értékük meghatározása. 

Közelfelderítő repülőgépek 

Ha a 118. oldal táblázatát116 megvizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy az 
1939-ben szerkesztett francia gép kiugró sebességétől eltekintve általában 
300—400 km/ó közötti értékekkel rendelkeztek a közelfelderítő gépek. Ettől 
egyedül a Heinkel „He—46" tért el, de ezt hamarosan ki is vonták a had
rendből. A csúcsmagasságban mutatkozó anomáliák ismét elhanyagolhatók, 
mert a felderítés optimális magasságát mind meghaladta. A hatótáv terén már 
lényegesebbek voltak az eltérések. Bár ezeket befolyásolta a bombaterhelés 
nagysága, a feladataiknak alapvetően megfeleltek. A román felderítő repülőgé
pek alkalmasak voltak — a hatótávolságot figyelembe véve — a magyar légtér 
ellenőrzésére. Ugyanez mondható el — ellentétes értelemben — minden magyar 
repülőgépről. Még a „Sólyom" is képes volt a hadműveleti vezetésnek megfelelő 
adatokat szolgáltatni az ellenségről. Igaz, ez csak az első évekre mondható, mert 
már 1941 derekán megfogalmazódott egy olyan igény — tekintettel a gyorsan 
kibontakozó hadműveletekre —, hogy a korszerű közelfelderítő repülőgép több 
órát legyen képes a levegőben tartózkodni.117 

113 HL Vkf. Ein. Hdm-i Csf-ség 1941/384. 
Í14 A győzelmes repülés titkai. Szerkesztette: Bognár István. Budapest, 1942.116. o. 
115 Nagy Béla: A repülőtisztikar műszaki továbbképzése MKSZ. 1943. 3. sz. 577. o. 
116 A táblázat adatait a következő források alapján állítottam össze: Repülőgép meghatározó kis káté. Budapest, 

1943. Ht. K. Sz—1171.; Nagyváradi Sándor—Varsányi Ernő: Katonai repülőgépek. Budapest, 1976; Csanádi—Nagy
váradi—Winkler: A magyar repülés... i. m., illetve: Godju, I—lacobescu, Gh.—Ionescu, 0.: Romanian Aeronautical 
Constructions 1905—1974. Bucharest, 1974. 

117 Stipsicz Károly: Gyakorlati közeifelderítés. MKSZ. 1941. 8. sz. 380. o. 
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Típus Rendszere
sítő ország 

Teljesít
mény 
(LE) 

Max. seb. 
(km/ó) 

Csúcs
magasság 

(m) 
Hatótáv. 

(km) 
Emelk. seb. 

(perc/m) Személyzet, fegyverzet 

„P.Z.L.23" BG, PL, R, 950 400 8 500 480—1500 12/4000 1 fő, 4 gp., 05 t. bo. 

„LA.R.39" R 900 300 6 500 400—600 v 2 fő, 3 gp., 0,2 t. bo. 

„S.E.T.—7 K " R 420 320 7 000 580 6,2/2000 2 fő, 2 gp., 48 kg bo. 

„R—10" SU 730 370 7 000 1455 15,7/5000 2 fő, 3 gp., 3—400 kg bo. 

„BLOCH MB— 
174 A 3 " F 2x1140 525 11 100 1280—1640 ? 3 fő, 4 gp., 400 kg bo. 

Westland 
,,Lysander" GB 900 320—370 7 900 500—965 2,3/1000 2 fő, 3 gp., 250 kg bo. 

„He—46 C—1" H 860 265 6 000 1000 2,6/1000 2 fő, 1 gp., 200 kg bo. 

„WM—21 Sólyom" H 1000 380 8 500 700 ? 2 fő, 2 gp., 120 kg bo. 

„FW—189" H, Szlová
kia 

2X450 380 7500—8400 690—2000 2/1000 3—5 fő, 4—5 gp., 1 gá. 200 kg 
bo. 

• 

Megjegyzés: a rendszeresítő ország rövidítésére a jelenleg érvényben lévő nemzetközi autójelzéseket alkalmazom, továbbá gp. = géppuska, 
bo. = bomba. 1 LE = 735,5 W. 



Abból a szempontból, hogy a felderítés mellett apróbb támadó feladatokat is 
meg tudjon oldani, a „Sólyom" pl. lényegesen lemaradt a bombaterhelhetőség 
terén nemcsak elődjétől („He—46"), hanem á környező államok hasonló típusai
tól is. Úgyszintén nem volt lényegtelen az önvédelem szempontjából a tűzerő. 
Ebben a vonatkozásban a Focke-Wulf „FW—189" mutatott kiemelkedő értéket, 
de a többi magyar gép is megállta a helyét a környező országokkal való össze
hasonlításban. 

A közelfelderítő típusok korszerűbbé tétele, a felderítési eredmények gyorsabb 
továbbítása, illetve a vadászokkal való kapcsolattartás érdekében a Haditech
nikai Intézet már 1938-ban sürgette a légierő rádióhíradásának korszerűsíté
sét.118 

Ha röviden, egyenként tekintjük át a közelfederítő repülőgépek technikar 
helyzetét^akkor a következőket állapíthatjuk meg: 

Heinkel „He—46": a német hitelből 1937-ben harminchat ilyen harceszközt 
vásároltak, amelyekből az évek folyamán négy közelfederítő századot láttak 
el. Megítélésük lényeges eltérést mutat. Egyes vélemények szerint jól bevált119, 
a honvédség főparancsnoka által kiküldött bizottság jelentése 1938 júliusában 
viszont azt rögzítette, hogy ezek a gépek orrnehezek, ezért 70 kg-os súlyt kellett 
a hátsó ülésre helyezni az átvágódás elkerülésére. Ezzel kapcsolatban a vezér
karfőnökség 1. osztálya csak annyi lapszéli megjegyzést tehetett, hogy „finom 
kis csapatpróbán mehetett át!" A fogyasztását túlzottan nagynak ítélték.120 En
nek ellenére még 1941-ben is ilyen típusú gépeket állítottak be — a „Sólyom" 
mellett — a „Huba—III." hadrendbe, bár szükségesnek tartották ekkor is je
lezni, hogy ezek „már ma is elavultak", s ezért gyors elhasználódásukkal kell 
számolni.121 Mindezek ellenére szerették e típust. Trón Zoltán repülő százados, 
aki a közelfelderítő repülőszázad parancsnokaként szerzett harci tapasztalato
kat, úgy jellemezte a „He—46"-ot, hogy „igen jól vezethető, stabil gép volt, 
a csapat szerette." 

A „WM—21 Sólyom"-ma\ is voltak gondok. A „Fokker C VD" típusból ki
fejlesztett és a Weiss Manfred gyár K—14. motorjával ellátott kétfedelű repülő
gép alkotta a közelfelderítő századok másik alapvető eszközét. Tűzerejének nö
velése érdekében az egyik 1938 júliusi vezérkarfőnöki döntés értelmében al
kalmassá kellett tenni a Sólymokat 10 kg-os repesz-, 1 kg-os gyújtó- és 3 kg-os 
világítóbomba vetésére is.122 

Bár motorteljesítménye, csúcsmagassága, sőt még sebessége is jónak mond
ható, hatótávolsága és tűzereje elmarad a többségétől. Már a Jugoszlávia le-
xohanásákor észlelt adatok is jeleztek bizonyos problémákat.123 Pl. Stipsicz Ká
roly főhadnagy — többek között — azért .sürgetett egyfedelű gépeket, (mert a 
„Sólyom" alsó szárnya nagymértékben zavarta a megfigyelőt feladata jó ellátá
sában.124 Nem hízelgőbb az 1941-es hadi tapasztalatok összesített következtetése 
sem125, amely rövid repülési idejűnek, kis sebességűnek és működési sugarúnak, 
rossz repülési tulajdonságúnak, mindezek alapján komoly háborús feladatokra 
alkalmatlannak ítélte a „Sólyom" típust. E hiányosságoknak tulajdonították, a 
III. közelfelderítő század veszteségét (5 halott, 3 repülőgép) is. A tarthatatlan 
helyzetre viszont jellemző, hogy — más nem lévén — csak azt javasolhatta a 

118 HL Vkf. Ein. 1.1938/3643. 
119 Kováte Laios: Heinkel He—40. Repülés, 1975. 7. sz. 17. o. 
120 HL Vkf. Ein. 1. 1938/3124. 
121 Vo. 1941/5125. 
122 Uo. 1938/2888. 
123 Uo. 1941/0004. 
124 Stipsicz: i. m. 380. o. 
125 HL Vkf. Ein. 1. 1942/4338. 
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légierő parancsnoka: amíg nincs megfelelő eszköz, a közelfelderítő századokhoz 
mozgósításkor a meglevő „He—46"-ok kerüljenek beosztásra. E döntésében be
folyásolhatta az is, hogy Trón repülő százados — aki ma is „csak rosszat mond
hat" a „Sólyom"-ról — maga kérte 1942-ben, hogy századánál cseréljék le 
ezeket „He—46"-okra. 

A fenti veszteséget azonban jóval meghaladta a szovjet—német arcvonalon 
elszenvedett érték: 1942. február elejéig huszonöt felderítő repülőgép pusztult 
el, vagy sérült meg.126 Külön gondot okozott az is, hogy — a Fiat vadászokhoz 
hasonlóan — ez a típus sem rendelkezett „vakrepülő műszer"-rel, így a felhő
ben való repülés kockázatos volt. Ebből kifolyólag a háború során több tucat 
repülőgép zuhant le.127 

Focke-Wulf „FW—289": mint a táblázatból is kitűnik, ez volt az egyik leg
sikerültebb közelfelderítő repülőgép. Sebessége megfelelő volt, hatótávolsága és 
emelkedési sebessége pedig kiemelkedő. Mindezek alapján — egyik cikkében — 
Somody Ferenc főhadnagy már 1941 őszén sürgette ezek rendszerbe állítását128, 
de mint láttuk ez nem a magyar félen, hanem éppen a német ellenálláson bu
kott meg. 

A szovjet—német arcvonalon szerzett tapasztalatok viszont rákényszerítet
ték a németeket arra, hogy nagyobb hatósugarú, korszerűbb gépeket biztosít
sanak a kint levő magyar közelfelderítő századok számára, mivel „Felderítő 
repülőink hatósugara az orosz térben általában kicsinek bizonyult.. ,"129 Tehát 
a korábbi típusok 700—1000 km-es hatótávolsága, mely elegendő volt a kör
nyező országok elleni tevékenységre, a hatalmas szovjet térségben — mivel ere
detileg nem is itt tervezték alkalmazni — már nem volt megfelelő. Ezért 1942-
foen a közelfelderítő hajózóállomány egy részét a németek átképezték a kor
szerű „FW—189"-re. 

összefoglalva a közelfelderítő repülőgépek technikai lehetőségeit, azt kell 
látni, hogy alapvető eltérést nem mutattak a szomszédos államok azonos tí
pusaitól, s lényegében képesek voltak teljesíteni azokat a korlátozott felada
tokat, amelyek a környező kis államok elleni háború körülményei között adód
tak volna. 1941-től, a háború kiszélesedésétől viszont, amikor már egy hatalmas 
területtel bíró nagyhatalom egyre rohamosabban erősödő fegyveres erejével 
kerültek szembe, alkalmatlanok voltak érdemi tevékenységre. Ezen alapvetően 
az időközben — korlátozott számban — kapott korszerűbb eszközök sem változ
tathattak. 

Távolfelderítő repülőgépek 

E feladatra zömében 1938—39-ben Heinkel „He—70" (170), 1940—42-ben 
„He—111", 1942-ben Dornier „Do—215 B—4", 1943—44-ben pedig Junkers 
„Ju—88" típusokat alkalmaztak. 

A 121. oldal táblázata tartalmazza néhány ismertebb távolfelderítő repülő
gép legfontosabb technikai jellemzőit.130 Ha a teljesítményadatokat vetjük 
össze, akkor az állapítható meg, hogy a magyar légierőben rendszeresítettek 
nem maradtak el a románokéi mögött, illetve a mindkét hadseregben alkal-

126 Uo. 
127 Magyarország honvédelme... i. m. 233. o. 
128 Somody Ferenc: Légi közelfelderítés és a földi parancsnoksággal való együttműködés. MKSZ. 1941 10. sz. 

125. o. 
129 Heppes Miklós: Repülőtanulságok az orosz elleni háborúbői. MKSZ. 1942. 10. sz. 125. o. 
130 Az adatokat a Repülőgép meghatározó... i. m. és a Nagyváradi—Várkonyi: Katonai repülőgépek... i. m. 
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Típus Rendszere
sítő ország 

Teljesít
mény 
(LE) 

Max. seb. 
(km/ó) 

Csúcs
magasság 

(m) 
Hatótáv, 

(km) 
Emelk. seb. 

(perc/m) Személyzet, fegyverzet 

„Potez—63" P , R 2X670 460 10 000 1800—3000 8/4000 3 fő, 2 gp., 2 gá., 450 kg. bo. 

„Douglas 
A—20—B" 
„Boston I I I " 

GB, USA 2X1700 600 8 500 1350—2000 1,2/1000 3 fő, 6 gp., 2 gá., 800 kg bo. 

„Bristol 
Blenheim I V " 

GB, R, TR, 
Horvát 

2X825 540 9 800 2400—3100 1,4/1000 3 fő, 6 gp., 800 kg bo. V 

„Jak—4" 
(„BB—22") 

SU 2X1100 450 7 600 1200—3200 2,6/1000 4 fő, 4 gp., 2 t bo. 

„He—70 K " 
(170) 

H 860 435 8 300 450—1200 3,7/1000 3 fő, 2 gp. 

„He—111" D,H,R,TR 2X1200 460 8 200 1200—3450 2,5/1000 4—5 fő, 6 gp., 1 gá. 2 t bo. 

„ Ju—88" D,H 2X1600 544 9 000 1050—2800 3 fő, 6 ikergp., 2 gá., 0,8—2 t bo. 

_ — , . , , * « — « « — * * — * — , , *. - — « _ , - V i L 

Megjegyzés: gá = gépágyú. 



mázott Heinkel „He—111" azonos lehetőséggel rendelkezett. A Douglas „Bos
ton III." teljesítménye hasonló a Junkers „Ju—88"-éhoz. A csúcsmagassága 
mindnek lehetővé tette, hogy a földi légvédelmi tűz fölé emelkedjék. Itt a 
„Jak—4" mutatott bizonyos mértékig gyengébb értékeket. A hatótávolság terén 
már nagyobb volt a szóródás. Különösen a Heinkel „He—70K" teljesítménye 
alacsony — talán ennek következtében pl. a Repülőgép meghatározó a közel
felderítő kategóriába is sorolta —, a többié mind 2000 km fölött van. Azonban 
ismét csak a kezdeti hadászati célokat — a környező országok kiterjedését — 
tekintve még a „He—70K" is meg tudta oldani az alapvető feladatokat. Az ön
védelem és korlátozott pusztítás lehetőségét vizsgálva már lényeges az eltérés. 
A védőfegyverzet terén különösen a „Ju—88" érdemel említést pozitív, míg a 
„He—70K" negatív értelemben. Ez utóbbi gép önvédelme lényegében nem volt 
megoldott, s ez annál is komolyabb hiányosságnak tekintendő, mivel, távolfel
derítő lévén, nem is számíthatott vadászoltalomra. A szállítható bombamennyi
ség terén viszont a „Jak—4" és a Heinkel „He—111" volt jelentős. 

Összevetve tehát a főbb mutatókat, azt állapíthatjuk meg, hogy különösen 
1940—43-ban a magyar légierő a „He—111" típusaival megállta volna a helyét 
a legtöbb kategória-társával szemben. Ez fokozott mértékben értendő 1943-tól 
a „kölcsönben kapott" „Ju—88"-akra. De a reálisabb képalkotáshoz szükséges 
a magyar légierőben rendszeresített eszközöket közelebbről is megtekinteni, 
hiszen pl. a „He—lll"-ből a szükséges és igényelt negyven db-nak csak tört
részét küldte Németország, mivel a saját veszteségek pótlására kellett fordítania 
a gyártott mennyiség zömét.131 

Ezért a távolfelderítő repülőgépek alapvető típusa mégiscsak a Heinkel „He— 
70" maradt. Bár a spanyol polgárháború tapasztalatai erről a gépről sem állí
tottak ki jó bizonyítványt, a revízió esetleges fegyveres megoldását is célul tűző 
magyar hadvezetés 1936 tavaszán mégis megrendelt belőle tizennyolc db-ot. 
Ezek 1938 február közepéig meg is érkeztek, s szeptember 23-tól belőlük ala
kult meg Mátyásföldön az I. honvéd önálló távolfelderítő repülőosztály (két 
század).132 Igaz, egyesek szerint133 „korszerű a maga korában", de ez inkább a 
30-as évek elejére érvényes. Tény, hogy a magyar légierő első- bevonható futó
műves rendszeresített gépe és „teljesen fémhéj szerkezetű fékszárnyas megoldá
sával sok újdonságot mutatott", de a második világháború kezdetére az alap
vető követelmények tekintetében elmaradt a többi légierő távolfelderítő típu
saitól. 

Azt az állítást134, hogy jobb volt a románok „I. A. R. 39"-énél, természetesnek 
vesszük, mert az 1943-as Repülőgép meghatározó szerint ez utóbbi nem távol-, 
hanem közelfelderítő típus. Vitatkozni kell viszont Kováts Lajos azon vélemé
nyével, hogy a jugoszlávoknál rendszeresített Dornier „Do—17"-nél is jobb, 
mivel ez mind sebesség (500 km/ó), mind a három géppuska és az 1500 km-es 
hatótávolság terén felülmúlta a „He—70K"-t.135 

E fenti két véleménnyel szöges ellentétben áll Gorondy-Novák Elemér altá
bornagy — már korábban idézett, 1938. július 11-i, tehát a közelfelderítő osztály 
megalakulása előtt napvilágot látott — jelentése1315 is, amely szerint a rossz 
kilátás (felderítőgép!!) és egyéb okok miatt „csak szükségszerűen felel meg", s 
éppen ezért javasolja a Dornier „Do—17", illetve a Heinkel „He—111" típusok 

131 Winkler: i. m. 1973. 11. sz. 8. o. 
132 Nagyváradi—Várkonyi: Katonai repülőgépek... i. m. 41. o. 
133 Winkler: i. m. 1973. 7. sz. 8. o. 
134 Kováts: Adatok... i. m. 403. o. 
135 Szenl.némedy Ferenc: A légügy múlt évi fejlődése. MKSZ 1939. 1. sz. 101. o. 
130 HL Vkf. Ein. 1. 1938/3124. 
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beszerzését. Erre is csak annyit tehetett a vezérkarfőnökség 1. osztálya, hogy 
a lapszélre odaírta: a „He—70"-et is „A Lüh. (Légügyi Hivatal — Sz. M.) java
solta." 

A Haditechnikai Intézet e típusok korszerűsítése érdekében még 1938 no
vemberében állást foglalt a rádióhíradás fejlesztése mellett, hogy a távolfelde
rítő repülőgépek összeköttetést tudjanak teremteni a dandár-, hadosztály-, had
test-, lovasdandár- és gépkocsizó dandárparancsnokságokkal.137 

Azonban sem e típus korszerűsítése, sem a modernebbekkel való fölváltása 
nem valósult meg, ezért a Szovjetunió elleni hadüzenetet követően „csupán 
kevés számú bevetést tudtak végrehajtani, a már időközben elavult Heinkel 
70-es távolfelderítő repülőgépek aránylag rövid akciórádiuszából kifolyó
lag."138 Sőt, a szakemberek szerint 1942-re már a „He—lll"-ek is korszerűt
lenekké váltak — amelyekből néggyel rendelkezett a hadműveleti területre 
kiérkezett távolfelderítő osztály —, s ezért a gépálloníányt rövidesen „Do^-215"--
kel, 1943-tól pedig kizárólag „Ju—88"-kal egészítették ki.139 

A Junkers „Ju—88"-ak minden vonatkozásban a legmodernebb távolfelderítő 
repülőgépek közé sorolandók. Technikai mutatóival szemben semmilyen kifo
gás nem merülhet fel. Túl azon a problémán, hogy „csak kölcsön" kapta a ma
gyar légierő, az okozott gondot, hogy rendkívül kevés (egyszerre talán maxi
mum nyolc) állt rendelkezésre. Előfordult — pl. 1944. januárban —, hogy mind
össze egy volt üzemképes, a többit lelőtték, vagy javításra szorult.140 

Tehát a távolfelderítő repülőgépek esetében is az állomány zömét á háború 
második felében elavult gépek alkották. Korszerűbbeket bár próbáltak, de nem 
tudtak beszerezni, s amikor mégis kaptak belőlük párat, akkorra már többsé
gükben azok is elveszítették korábbi pozitívumaikat, illetve — a „Ju—88"-ak 
esetében — nem rendelkeztek olyan mennyiséggel, amely minőségi változást 
eredményezhetett volna. 

Vadászrepülőgépek 

A második világháború kirobbanását közvetlenül megelőző időszakban a va
dászgépeket általában a következő adatok jellemezték: egymotoros, 950—1000 
LE-s (698—735 kW) teljesítmény, 500—550 km/ó sebesség, 750—960 km-s ha
tótáv, 10—12 000 m-es csúcsmagasság.141 A 125. oldali táblázat tanulságai szerint 
a magyar kir. légierőben rendszeresített vadászgépek ezen követelményeknek 
csak hellyel-lközzel tudtak megfelelni.142 

Ez részben az ismert beszerzési nehézségeknek, részben annak volt a követ
kezménye, hogy a harcászati és hadműveleti alkalmasság szempontjai jobban 
nyomtak a latba, mint a műszaki jellemzők.143 Különösen a beszerzési gondok 
eredménye a magyar vadászalakulatok rendkívül heterogén volta: 1938—40-
ben a Fiat „Cr—32", Cr—42" típusok voltak a meghatározók, míg 1940-ben a 
két olasz gyártmányú mellé ugyancsak olasz gép „magyarosított" változata, a 
„Héja" került. 1942—43-ban a „Héja", a Messerschmitt „Me—109" volt az alap
vető, míg 1944-ben ez utóbbi.144 

137 Uo. 1*938/3043. 
138 Magyarország honvédelme... i. ni. 232. o. 
139 Uo. 238. o. 
140 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 230—238. o. 
141 Fodor Gyula: A légierő fejlődésének hadtörténelmi áttekintése. HK 1955. 3—4. sz. 318. o., valamint: Wissmann, 

Gerhard: A repülés története Ikarosztól napjainkig. Budapest, 1904. 471. o. 
142 A táblázatot a Repülőgép meghatározó... i. m., Nagyváradi—Varsányi: Katonai repülőgépek... i. m., vala

mint: Munson, Kenneth: Kampfflugzeuge-Jagd- und Trainingsflugzeuge. 1919—1939. Zürich, 1972. adataiból állí
tottam össze. 

143 HL Vkf. Ein. 1. 1938/3124. 
144 Csima János: Magyarország katonai részvétele a második világháborúban. HK 1900. 3. sz. 040. o. 
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Ezeket a gépeket mindenekelőtt a környező államok hasonló repülőgépeivel 
kell összehasonlítani. A csehszlovák — majd szlovák — Avia „B—634" alap
vetően hasonló teljesítményűnek mondható a „Cr—32"-vel. Ezt a papírformát 
azonban egyéb tényezők (mérhető adatokkal ki nem fejezhető különbség, na
gyobb harci kedv, elszántság, jobb kiképzettség, meglepő alkalmazás s tb . . . ) 
megcáfolták — legalábbis a háború ezen „bevezető" szakaszában. A magyar 
kir. légierő kijelölt vadászalegységei ugyanis jelentős veszteséget okoztak 1939. 
március 24-én Szobránc fölött a szlovák légierőnek, azzal, hogy kilenc repülő
gépet lőttek le anélkül, 'hogy egyetlen saját gépet veszítettek volna.145 

A jugoszláv vadász-repülőerő is meglehetősen korszerű volt a 30-as évek vé
gén, mivel az 1941 áprilisi megtámadásig a korábban megrendelt száz „Me. 
Bf. 109E—3" típusból megkapott hetvenhármat. Ezt az adatot összevetve azzal, 
amit ebben az időben a magyar légierő meg tudott szerezni, ismét csak bizo
nyítja, Tiogy a németek milyen mértékben használták fel a fegyverszállításaikat 
szövetségestoborzásra! Ezzel párhuzamosan Angliától is vásároltak a jugoszlá
vok a korábbi tizenkettőn kívül újabb tizennyolc „Hurricane I."-et, majd ma
guk szereltek össze a hadműveletek megindulásáig negyvenet ebből a típus
ból.1''16 Itt viszont nincs mód különösebb mérlegelésre, a jugoszláv légierő em
lített két típusa minden tekintetben messze fölötte állt a magyar légierőének. 
Ennek azonban azért nem volt túlzottan nagy jelentősége, mert ezekben az 
években — a több évtizedes szembenállást követően — a két ország közeledett 
egymáshoz, s az un. „utódállamok" közül a déli szomszéd jelentette a legkeve
sebb gondot. E folyamat az 1940. december 12-én megkötött jugoszláv—magyar 
örök barátsági szerződéssel érte el a csúcspontját. így tehát a legendássá vált 
„Hurricane"-ek nem okoztak komolyabb gondot a magyar szakembereknek. 

A román légierő vadászgépeit vizsgálva az állapítható meg, hogy bár van né
hány eltérő típus („P. Z. L. P—24"; „I. A. R. 80", sőt „Hurricane" is) ugyanak
kor mindkét fél kapott a közöt szövetségestől azonos repülőgépet („Me—109"), 
igaz, Románia korábban, már 1941 tavaszán rendelkezett ilyen típusokkal. 
A „Hurricane"-től eltekintve a másik két gép csak bizonyos mérvű fölénnyel 
rendelkezett a „Cr"-ek felett a teljesítmény és sebesség vonatkozásában, a csúcs
magasságot tekintve alapvetően lényegtelen volt a különbség, a hatótáv és 
emelkedőképesség terén pedig inkább magyar fölény mutatható ki. Tűzerő 
szempontjából viszont — ami a vadászoknál különösen döntő — a román gépek 
voltak a jobbak. Mindezek alapján — pusztán technikai mutatókat véve figye
lembe — minimálisan az ellenség felé billent a mérleg a vadászrepülők kér
désében. 

Ha a szovjet vadászokkal vetjük egybe a magyar gépeket, akkor azt tapasz
taljuk, hogy a ,,Jak—1", „I—16" típusok az esetek többségében valamivel jobb 
teljesítményre voltak képesek, imind a „Cr—32, 42"-nél, mind a „Héjá"-nál. Az 
emelkedés terén bizonyos minimális értékkel jobbak voltak a magyarok, tűz
erőben viszont összehasonlíthatatlanul erősebbek a szovjetek. Az emelkedésnél 
kimutatható hátrányt részben a meglepő rácsapással, részben a bizonyos sebes
ségfölénnyel ellensúlyozták a szovjet pilóták. S hogy nem sikertelenül, azt 
Heppes, őrnagy tapasztalata is igazolta, almikor arról írt, hogy: „Vadászrepü
lőink a gépeik jó fordulékonyságát és jó emelkedőképességét igen eredményesen 
használták k i . . . " , kénytelen elismerni: „Az oroszok egyes vadásztípusainak 
nagyobb sebessége . . . " volt.147 Ez is magyarázza, hogy 1942 február elejéig a 

145 HL Vkf. Ein. 1. 1939/3858, valamint Szentnémedy Ferenc: A magyar légierő első diadala, MKSZ 1939. 6. sz. 
108—118. o. 

146 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 230. o., illeť e : Sárhidai Gyula: A repülőgépipar 
helyzete és teljesítményei Magyarországon a második világháború időszakában. Repülés, 1978. 5. sz. 12. o. 

147 Heppes: i. m. 120. O; 
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Típus Rendszere
sítő ország 

Teljesít
mény 
(LE) 

Max. seb. 
(km/ó) 

Csúcs
magasság 

(m) 
Hatótáv , 
(km) 

Emelk. seb. 
(perc/m) Személyzet, fegyverzet 

Avía „B—534" CR 850 394 10 630 900 ? 1 fő, 4 gp. 

„P.Z.L.P—24" PL,R, 970 430 10 500 700 kb. 1/1000 . 1 fő, 2 gp., 2 gá. 

„I .A.R.80" R, 900 500 10 000 850 2,2/1600 1 fő, 4 gp. 

„Hurr icane" GB,SU,R, 
TR,YU 

1620 640 11 860 1100 1/1000 1 fő, 4 gp., 2 gá. 

„Spitfire" GB,TR 2000 640 12 000 1300 2/1600 1 fő, 6 gp., 2 gá. 

„ J a k — 1 " SU 1100 600 9 800 1200 6/2300 1 fő, 2 gp., 1 gá. 

„1—16" SU 850 480 9 000 750 6,5/5000 1 fő, 4 gp., 2 gá. 

„ J a k — 7 " SU 1260 593 10 000 820 ? 1 fő, 2 gp., 1 gá. 

„Cr—32" I ,H 600 390 8 000 780 1 1 fő, 4 gp. 

„Cr—42" I ,H 840 480 10 500 900 4,5/4000 1 fő, 2 gp. 

„ H e — 5 1 " D,H 750 330 7 700 600 1 1 fő, 2 gp. 

„Héja" H 1000 534 11250 1200 6,2/6000 1 fő, 4 gp. 

„Me—109" D,H,R,YU 1700 700 12 100 1400 V 1 fő, 4 gp., 2 gá. (37 mm), 
vagy 2 gp., 4 gá. (20 mm) 



szovjet—német arcvonalon a magyar légierő 30 vöröscsillagos gépet lőtt le, 
míg maga 56-ot (közte 14 vadászt) veszített.148 A saját veszteség vonatkozásá
ban a jelentés nem részletezte, hogy mindet légi harcban szenvedték-e el, vagy 
a légvédelmi tüzérség tevékenységét is figyelembe vették-e? 

Ha viszont a későbbi, korszerűbb eszközöket hasonlítjuk össze, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a „Me—109" minden tekintetben jobb volt a sztálingrádi 
csatában feltűnt „Jak—7"-nél, de mint láttuk, e korszerű vadászgépből a ma
gyar légierő csak késve és kis mennyiséget kapott. 

Ha részletesebben vizsgáljuk a magyar vadásztípusokat, akkor a következők
kel egészíthető ki az eddig vázolt kép : 

Fiat „Cr—32": az előzőekben láthattunk néhány példát arra vonatkozóan, 
hogy már a beszerzés időszakában meglehetősen korszerűtlennek ítélték a ma
gyar szakemberek ezt a típust.149 A táblázat adatai megfelelően rangsorolják 
kortársai között. Az évek folyamán azonban tovább avult, s így az e gyárt
mánnyal ellátott 1/1. vadászszázad a Jugoszlávia elleni bevetésben 1941. áp
rilis 9-én azért nem vehetett részt, mert műszaki okokból mindössze hat 
„Cr—32" tudott felszállni a várpalotai repülőtérről, amiből három szintén mű
szaki okból visszafordult, a másik három pedig Veszprémben hajtott végre 
kényszerleszállást. A jugoszláviai hadművelet után viszont már lényegesen jobb 
volt a helyzet, mert a negyvennyolc ,,Cr—32" és negyvennyolc „Cr—42"-ből 
összesen csak nyolc volt üzemképtelen.150 

Fiat „Cr—42": az ^ezzel kapcsolatos megítélések is meglehetősen eltérőek. 
Mint a külföldi beszerzések vizsgálatánál láttuk, e géppel szemben is merültek 
fel fenntartások, ennek ellenére túlzott az a megállapítás, hogy a „Cr—42" „már 
rendszeresítésének időpontjában sem volt korszerű, így hadi felhasználásra ké
sőbb is csak alacsony-támadó feladattal került."151 Ez a típus a háború elején 
a „középmezőny"-ben helyezkedett el, s az ezzel felszerelt négy vadászszázad 
összességében egyenrangú ellenfele volt az „I—16" („Rata") alegységeknek. Kü
lönösen a fordulékonyságát, repülési stabilitását emelték ki a szakemberek, 
ugyanakkor a szovjet gépek tűzereje mellett eltörpültek lehetőségei. (2 db 
12,7 mm gp.). Pusztító erejének fokozása érdekében a vezérkari főnök 1938-ban 
elrendelte, hogy 2 kg-os mechanikus gyújtású rombolóbombákkal szereljék 
fel.152 

Sőt az előbbi, súlyosan elmarasztaló véleménynek az 1941-es hadi tapaszta
latok is ellentmondanak, melyek isimételten különösen a fordulékonyságát, 
mint a légi harc egyik fontos összetevőjét emelték ki.153 Természetesen a kor
szerű gépeket egyre nagyobb ütemben és mennyiségben kibocsátó szovjet hadi
gazdaság hamarosan ellensúlyozni tudta ezeket az előnyöket, s így alulmarad
tak a „Cr"-ek velük szemben. 

A „Héja" névre átkeresztelt „Re—2000 Falco I." 1940-ben jelent meg a kir. 
légierő állományában, de hamarosan bizonyos módosításokra, a gázrudazat tö
kéletesítésére volt szükség.154 A hadműveleti területre kipróbálásra kiküldött 
gépekkel is gond volt, „nem feleltek meg mindenben a modern és korszerű 
vadászgépekkel szemben támasztott követelményeknek."155 E típus egyik ál
dozata volt Horthy István, aki egy túlságosan szűkre sikerült fordulóból nem 
tudta kivenni gépét és „lecsúszott". 

148 HL Vkf. Ein. 1. 1942/4338. 
149 Uo. 1938/3294. 
150 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 231—232. o. 
151 Winkler: i. m. 1973. 9. sz. 8. o. 
152 HL Vkf. Ein. 1.1938/2888. 
153 Uo. 1942/4338. 
154 Uo. 1941/5807. 
155 Magyarország honvédelme... i. m. 234. o. 
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A „Héjá"-kat alkalmassá tették nyolcvannyolc db 2 kg-os bomba szállítá
sára is,15G így alacsonytámadási feladatokat gyakran kellett végrehajtania. Itt 
az okozott gondot, hogy csak sorozatvetés volt végrehajtható, azaz egyszerre 
huszonkét bombát oldhatott ki, nem lehetett kisebb mennyiséget, de több pán
célozatlan célpont ellen alkalmazni. 

Arról, hogy e típussal nem volt minden rendben, az is tanúskodik, hogy a 
pilóták számára kiadott kézikönyvben157 külön kellett foglalkozni a leggyako
ribb hibákkal. Az egyik ilyen sokszor előforduló, s a repülésre veszélyes prob
lémaként említi a légcsavar túlpörgését, azaz, amikor jóval túllépi a 2200-as 
fordulatot, s így elveszíti húzóképességét. Hasonlóan sorozatos gond volt a ben
zinnyomás elégtelensége és a motorrázás is. 

„A Héja" motorja gyakran nem indult be a nagy hideg miatt. Lényegében 
ennek volt a következménye az is, hogy 1943 januárjában a gyors ütemben 
előretörő szovjet csapatok elől felszállni képtelen, dermedt gépeket Ilovszkoje 
repülőterén fel kell robbantani.158 A rádióhíradás úgy volt megoldva, hogy a 
„Héja"-raj két repülőgépében volt adó-vevő, míg a másik kettőben csak vevő
készülék. 

Mindezek megérlelték azt a végkövetkeztetést, hogy: A „Héja gépek ugyan 
értek el sikereket, de nem bizonyultak alkalmasnak az oroszországi hadjárat
ra . . ."159s a német „kölcsönök" függvényében fokozatosan „Me—109F" típu
sokkal váltották fel azokat. 

Ami a Messerschmitt „Me—109F"-eket illeti, ezek korszerű, nagyteljesítmé
nyű motorokkal felszerelt, kiemelkedő sebességű vadászgépek voltak. Ugyanez 
mondható el a hatótávolságukról, s különösen nagy tűzerejükről is. Mindezek 
alapján a második világháborús vadászrepülőgépek legjobbjai közé tartoztak. 
Ezért nyugodtan jelenthette ki 1941-ben Littay gyalogsági tábornok, légügyi 
főcsoportfőnök, hogy a „Me—109F" minden tekintetben megfelelő, s ezért rend
szeresítendő.160 Ez a tény azonban mit sem változtatott a magyar légierő hely
zetén, hiszen — mint korábban láttuk — a közös gyártásból mindössze kb. 
százharminccal részesült, amit pedig „kölcsön" kapott — hatvanhatot az F.. 
és G. típusokból —, azt teljes mértékben német vezetés alatt alkalmazhatta. 

Tehát a vadászgépek technikai színvonala arról tanúskodik, hogy azok a 
szomszédos kis államok elleni háború esetén egyenrangú félként vehették vol
na fel a küzdelmet az ellenséges légierővel, mivel hasonló — közepes, vagy azt 
megközelítő, sokszor azonos — színvonalú gyártmányokkal rendelkeztek. Ugyan
akkor, ha a vezető katonai hatalmak repülőgépeihez viszonyítjuk, akkor azt 
kell mondani, hogy azoktól nemcsak számban, hanem minőségben is messze el
maradt a magyar vadász-repülőerő. A világszínvonalat elérő „Me—109F" t í 
pussal viszont sem megfelelő mennyiségben, sem kellő időben nem rendelke
zett. Mindez alapvetően meghatározta a vadászkötelékek tevékenységét, lehe
tőségeit is. 

Bombázó repülőgépek 

A két világháború között létrejött elméletekben, elképzelésekben nagy sze
repet kaptak a bombázó repülőgépek. Sokan döntő jelentőséget tulajdonítottak 
nekik. A technika rohamos fejlődésének köszönhetően a második világháború 

156 Gaáli Zoltán: A bombázás eszközei. Kassa, 1943.174. o. Ht. K. Sz—2570. 
157 Emlékeztető a Héja típusú repülőgépekhez pilóták számára. Ht. K. Sz—3757. 
158 Magyarország honvédelme... i. m. 254. o. 
159 Gaál Gyula: Ilovszkoje. Magyar Szárnyak 1979. 8. sz. 14. o. 
100 HL Vkf. Ein. 1. 1941/5005. 
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kezdetére a bombázókat 1—4 motor, 1000—4000 Le-s (735—2940 kW — Sz. M.) 
teljesítmény, 400—500 km/ó-s sebesség, 0,5—4 t bombaterhelés és 9—12 000 m-es 
csúcsmagasság jellemezte.161 A 129. oldal táblázatából162 megállapítható, hogy 
a különböző országok bombázói zömükben jóval meghaladták ezeket az érté
keiket. 

Ami a magyar bombázó-repülőerő lehetőségeit illeti, ezt döntően megszabta 
a neki szánt feladat, de még inkább a. gazdasági és beszerzési lehetőség. Az or
szággal szembenálló államok fegyveres erői, védelmi rendszerei, az ellenük al
kalmazandó hadászati elképzelések bombázókötelékek létrehozását tették indo
kolttá. Azonban éppen a külföldi gyártmányok szállításának esetlegessége, al
kalomszerűsége következtében tapasztalható gondok nem tettek lehetővé át
gondolt és következetes fejlesztést e téren sem. Ennek eredménye volt a bom
bázógéppark rendkívül heterogén volta: Caproni „Ca—310", „Ca—135", Jun
kers „Ju—86", illetve „Ju—87" és Messerschmitt „Me—210" típusokkal pró
bálták megoldani ezeket a feladatokat.163 

A bombázó-repülőerő fejlesztése, technikai színvonalának emelése még ko
molyabb gondokat okozott a hadvezetésnek, mint pl. a vadászoké, hiszen jóval 
drágábbak is voltak, másrészt korszerű típusok beszerzése — a gyártó egyre 
növekvő saját igényei következtében — mind megoldhatatlanabbá vált. 

Igaz, hogy a Horthy utasítására kiadott 1939. március 25-i díszparancs164 

szerint „a bombázók feladatukat — az eddig befutott hírek szerint — »-bor
zalmas« hatással oldották meg", saját veszteség nélkül. Sőt, még 1941. június 
27-én is büszkén fogalmazhattak saj tó jelentést165 a „kassai bombázást meg
torló", Stanislau (Sztanyiszláv) elleni magyar támadásról, melyben 19 bombá
zógép vett részt, majd ezt követően sértetlenül visszatért. 

Ha a 30-as évek végi hadászati elképzeléseket nézzük, s a táblázat adatait 
is megvizsgáljuk, akkor azt kell látni, hogy a honvéd légierőben rendszeresített 
bombázók hatótávolsága bőven elegendő lett volna feladataik teljesítéséhez, s 
bombaterhelhetőségük is általában megfelelt az ellenséges gépekkel egybevetve. 

Ha részleteiben vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a Csehszlovák Köz
társaság által a 30-as évek közepén a szovjet „SzB—2" gyorsbombázóból ki
fejlesztett „B—71. Katuška" csak a hamarosan kiselejtezett Caproni „Ca—101"-
nél volt jobb, az ezt — átmenetileg — váltó „Ca—310" azonos teljesítménnyel, 
valamivel nagyobb sebességgel, lényegesen kisebb — de a feladatvégrehajtást 
nem befolyásoló — csúcsmagassággal, közel kétszeres hatótávolsággal és azo
nos bombateherrel rendelkezett. Külön figyelemre méltó, hogy a Caproni 
„Ca—310" több, mint 60 km/ó-val gyorsabb volt a csehszlovák vadászoknál! 

A román és jugoszláv légierőkben rendszeresített Bristol „Blenheim"-ek 
gyorsabbak, nagyobb távolság megtételére voltak képesek, s valamivel kisebb 
csapásmérő erővel rendelkeztek, mint a magyar Capronik. A románok francia 
gyártmányú nehézbombázója viszont lényegesen lassúbb, nem túlzottan jelen
tős csúcsmagasságú, s éppen ezért még a Fiat „Cr—32"-ekkel is megsemmi
síthető volt. Ugyanakkor jelentős tűzerővel és 2 tonna bombával rendelkezett. 

Tehát a második világháború első időszakában a magyar bombázók megfe
leltek a környező államok színvonalának, illetve a légierővel szemben támasz
tott követelményeknek. 

161 Fodor: i. m. 318. o. 
162 A táblázatot a Repülőgép meghatározó... i. m., valamint a Nagyváradi—Varsányi: Katonai repülőgépek... 

í. m. adatai alapján állítottam össze. 
103 Gsima: Magyarország katonai... i. m. 646. o. 
104 HL Vkf. Ein. 1. 1939/3859. 
105 üo . 1941/5612 és 5615. 
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Típus Rendszere
sítő ország 

Teljesít
mény 
(LE) 

Max. seb. 
(km/ó) 

Csúcs
magasság 

(m) 
Hatótáv. 
(km) Személyzet, fegyverzet 

Könnyű és közepes bombázó 

Avia „ B — 7 1 " CSE, 2X860 436 9000 1100 3 fő, 2—4 gp., 0,6—1 t bo. 

Bristol 
„Blenheim IV." 

GB, R, YU, 
TR, Horv. 

2X825 540 9800 2400—3100 3 fő, 6 gp., 0,4—0,8 t bo. 

„ D B — 3 " SU 2X1100 440 8500 1200—4000 3 fo, 3 gp., 0,5—2,5 t bo. 

„Ca—101" I , H 3X370 250 6000 1000 3—4 fő, 2—4 gp., 0,5 t bo. 

„Ca—310" L H 2X860 460 5600 900—2400 3—4 fő, 3 gp., 1 t bo. 

„Ca—135" L H 2X1000 440 8500 2200—4500 4 fő, 3 ikergp., 0,5—1 t bo. 

„Me—210" D, H 2X1700 580 9800 2400—4000 2 fő, 4 gp., 2 gá., 0,5—2 t bo. 

Nehézbombázó 

„Bloch 210" F , R 2X900 320 7500 1600—4000 4—5 fő, 3 ikergp., 2 t bo. 

„B—25 Mitchell" GB, USA 2X1700 560 8000 3000—4200 4—5 fő, 2 ikergép., 2 gá., 0,5—2 t bo. 

„B—17" USA 4X1000 412 9325 2215 6 fő, 5 gp., 3,63 t bo. 

„ P e — 8 " (TB—7) SU 4X1300 450 8000 3000—4700 8—12 fő, 2 gp., 2 gá., 2 t bo. 

„ Ju—86" D, H 2X850 375 6800 2800—4000 4 fő, 3 gp., 1,25 t bo. 

Zuhanóbombázó 

„ I L — 2 " SU 2 X1400 500 7960 750—1000 1 fő, 4 gp., 2 gá., 0,4 t bo. 

„Pe—2" SU 2X1100 540 9600 650—1100 3 fő, 4 gp., 0,2—1 t bo. 

„Ju—87 Stuka" D, H 1X1600 400 9500 1800—2400 2 fő, 4 gp., 2 gá., 0,7 t bo. 



Ha pusztán a technikai mutatókat vizsgáljuk, akkor azt kell mondani, hogy 
a Caproni „Ca—135" a legtöbb vonatkozásban azonos teljesítményű volt a szov
jet „DB—3"-mal, a Messerschmitt „Me—210" pedig lényegesen erősebb és gyor
sabb volt. A nehézbombázóknál a „Pe—8" általában a Junkers „Ju—86" és 
„Ju—88" között foglalt helyet, kivéve a szovjet gép kiemelkedő — az angol
szászokét is meghaladó — hatótávolságát, illetve a „Ju—88" lényegesen nagyobb 
tűzerejét. 

A zuhanóbombázók terén már változatosabb volt a helyzet: a „Pe—2" tel
jesítményben is, sebességben is, nemkülönben bombateherben jelentősen maga 
mögé utasította a „Ju—87"-t, ez utóbbinak a hatótávolsága volt csak összeha
sonlíthatatlanul nagyobb. 

Ha az amerikai és az angol bombázó technikai jellemzőit vesszük szemügyre: 
pl. a „Blenheim" csak a sebességben jobb a Caproni „Ca—135"-nél, de rosszabb 
a Messerschmitt „Me—210"-nél, s kevesebb bomba szállítására volt képes. 
A nehézbombázóknál talán a hordképességben volt a legnagyobb a differencia. 

Tehát pusztán technikai mutatókat tekintve még nem lett volna katasztro
fális a bombázó-repülőerő helyzete! Itt elsősorban a vele szemben támasztott 
megoldhatatlan feladatokat kell aláhúzni, amelyeknek több szempontból sem 
tudott megfelelni. A beszerzési és gyártási lehetőségek nem tették lehetővé a 
feladatoknak megfelelő nagyságú bombázóerő létrehozását. E tényezőkön felül, 
természetesen más okok is közrejátszottak abban, hogy nem tudtak megfelelni 
a velük szemben támasztott követelményeknek. Ezekre pár mondatban, típu
sonként kell kitérni: 

A Caproni „Ca—101 "-eket már 1937-ben rendszeresítették — titokban —, s a 
szombathelyi alakulat tizenkettőt kapott, majd a következő évben tizenötre nőtt 
állománya, így egyre gyakrabban bukkantak elő a gépek gyengéi. Pl. egy 1938. 
július 11-i balesettel kapcsolatban merült fel az a probléma, hogy a motorgon
dola miatt rossz a kilátási lehetőség.166 Az ilyen, s ehhez hasonló „apróságok", 
valamint a táblázatban rögzített adatok alapján egyértelmű, hogy már 1938-
ban korszerűtlenek voltak ezek a típusok általában is, de a környező államok 
bombázóihoz viszonyítva is. így megalapozott volt a Gorondy—Novák jelehtés, 
hogy a Caproni „Ca—101" elavult (a három motorral is csak 6 q. bombát le
hetett vinni), kicsi a működési sugár, s a műszerek nem megfelelőek.167 

Ami a Caproni „Ca—320"-eket illeti, Vesztényi János repülő őrnagy, egyko
ri pilóta azon a véleményen volt, hogy: „A magyar—olasz légügyi együttmű
ködés egyik jellemző balfogása a Ca—310 megvásárlása volt."168 Ennek alá
támasztására idézte a csapatpróba jegyzőkönyvét, mely szerint nem alkalmas 
alacsonytámadásra (rossz kilátás, a gondolában nincs géppuska, nincs fenék
géppuska, nem fordulékony, lomha, a pilótaülés nem páncélozható), bombázás
ra is alkalmatlannak ítélték (a bizottság csak 6 q bomba szállítására tartotta 
képesnek, kevesellte a sebességét, gyengének ítélte a 3,4 perc/1000 m-es emel
kedési sebességet). Egyedül gyakorlási feladatokra tartották megfelelőnek. 

Ezzel függ össze a légierő parancsnokának egyik 1939. szeptemberi jelenté
se169 is, melyben arról számolt be a vezérkari főnöknek, hogy a század- és 
osztályparancsnokok panaszára bizottságilag felülvizsgáltatta a Caproni „Ca— 
310"-eket, s ennek eredményeként a bizottság műszaki és biztonsági okokból 
(rossz emelkedés, lassú gyorsulás, kockázatos az erős irányváltoztatás és ala
csonyrepülés) használatát beszüntetni javasolta. Ezek alapján — mert har-

100 Uo. 1938/2881. 
107 Uo. 1938/3124. 
108 Vesztényi: i. m. V. f. 94. o. 
109 HL Vkf. Ein. 1.1939/4773. 
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minchatot vettek közel 40 millióért — Werth gyalogsági tábornok bűnvádi el
járás folyamatba tételét kérte a honvédelmi minisztertől. 

Lényegében a tömeges panasszal kapcsolatos tiltakozásnak volt az eredmé
nye, hogy 1940 áprilisában a Caproni cég beleegyezett e repülőgépek visszavá
sárlásába. Ennek megfelelően harminchármat a vételár 63%-ában, egyet 20%-
ában volt hajlandó visszatéríteni, egyet pedig kiselejteztek. A repülőgépek yisz-
szaadása novemberben lezárult, s 1940. december—1941. február hónapokban 
visszarepültek Olaszországba.170 

A Caproni „Ca—135 bis" bombázókat 1940-ben kezdték szállítani. A szakem
berek hadihasználatra jól megfelelőnek ítélték. Az 1940. január 15-i jegyző
könyv171 szerint a kétmotoros gépek normális tulajdonságával rendelkezett, 
megfelelt a 3 m/sec.-os emelkedése (??), fordulóban jól feküdt, műszeres vak
repülésre alkalmas volt. Hiányosságként mindössze azt vetették fel, hogy csak a 
pilóta és a megfigyelő elhelyezése jó, a rádiósé és géppuskalövészé viszont nem 
megfelelő. 

Erre azonban alig másfél év múlva rácáfolt a légierő parancsnokának véle
ménye.172 Ebben jelentette a vezérkar főnökének, hogy a „Ca—135" már el
avult, mert a korszerű bombázókkal szemben követelménnyé vált, hogy ma
gas- és zuhanóbombázásra egyaránt legyenek alkalmasak, valamint legalább 
500 km/ő sebességgel repüljenek. Mint a táblázatból látható, ez utóbbi elvárás
nak a szovjet és az angol—amerikai gépeken kívül csak a Messerschmitt „Me— 
210" és a Junkers „Ju—88" felelt meg. (A légierő parancsnoka különben ép
pen a „Ju—88"-ra hivatkozott.) A jelentésben azt is hangsúlyozta, hogy bár a 
technikai mutatók alapján a Caproni „Ca—135" felvehetne a versenyt a Mes
serschmitt „Me—111", „Bristol", „Savoia" típusokkal, sok hibája (gyakori tö
rések, repedések stb. . . . ) következtében mégis alulmarad. 

A légierő parancsnoka fő kifogásként az alábbiakat említette: hosszú távon 
fárasztó a személyzetnek, a navigációs felszerelés megbízhatatlan, vak- és éj
szakai repülésre alkalmatlan, ködleszállás végrehajtása lehetetlen, célzókészü-
léke primitív, felfüggesztő- és kioldóberendezése sok hiba forrása, a bombák 
csak egyenként és célzás nélkül dobhatók, elektromos berendezése nem felel 
meg a biztonsági követelményeknek, nincs lehetőség fűthető ruhák alkalmazá
sára, a hidraulikája sok üzemzvar okozója, nem tárolható szabadban (fa és 
furnir), stb. . . . Ennek ellenére — más lehetőség nem lévén — kénytelen volt 
átmeneti megoldásiként, a Junkers „Ju—87"-ek hazai gyártása mellett, e típus 
vásárlására tenni javaslatot.! 

A felmerült hiányosságokat javítgatásokkal próbálták kiküszöbölni. így pl. 
1600 kg-ra növelték a bombaterhelhetőségét, s alkalmassá tették 800, 500, 250, 
100, 50, 15, 12 és 2 kg-os bombák egyes-, sorozat- és összvetésére.173 Mind
ennek ellenére is csak azt rögzíthették a hadi tapasztalatok kiértékelése során, 
hogy a Caproni „Ca—135"-ök még javított formában is csak „szükségképpen" 
tudtak megfelelni a „csökkentett kívánalmaknak."174 ^Ugyanitt hangsúlyózták 
azt is, hogy a jövőben csak fémszerkezetű repülőgépeket szabad rendszeresíteni 
(szabadban tárolható legyen, légi harcban kevésbé gyúlékony stb. . . .) 

A Junkers „Ju—86" típusból már 1937 végén is több század volt felszerel
ve.175 E gép teljesítményben azonos volt, az Avia „B—71"-gyel, minimálisan 

170 Kovát»: Adatok... i. m. 471. o. 
171 HL Rep. alakulatok. 41. doboz. Szirmay Aladár vk. ezds. iratai, sz.n. 
172 HL Vkf. Ein. 1. 1940/5625. 
173 Gaáli: A bombázás... i. m. 153. o. 
174 HL Vkf. Ein. 1. 1942/4338. 
175 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 200—201. o. 
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erősebb a környező államok „Blenheim"-einél, de gyengébb a szovjet, francia 
és angolszász gépeknél. A sebesség rendkívül kicsinek mondható, mindössze a 
„Bloch—210"-nél volt gyorsabb, viszont nagyon jó hatótávolsággal és közepes 
teherbírással rendelkezett. Négy különálló bombatárában 250, 50 és 10 kg-os 
repesz-, illetve 1 kg-os gyújtóbombákat szállíthatott.176 

Kezdetben nagyon komoly gondokat okozott az, hogy a németek a gyors szál
lítás érdekében nem megfelelő golyóscsapágyakat építettek be a gépekbe, s 
ennek következtében pl. 1938 nyarán a pápai könnyűbombázó osztály tizenhat 
„Ju—86"-ából tizenhárom üzemképtelen volt.177 1941-re ezek a problémák meg
oldódtak, ekkor már egyrészt az volt a baj, hogy a külföldi korszerűbb gépek
hez képest tovább nőtt elavultsága, másrészt pedig még ilyen gépekből sem 
kaptak eleget : a rendszeresített hatvanból tizennyolc hiányzott.178 

A Messer Schmitt „Me—210" repülőgép — mint a táblázat adataiból is kitű
nik — teljesítményben csak a „Pe—8"-tól és a „B—17" „Flying Fortress"-től 
maradt el, sebességét tekintve viszont a leggyorsabb volt. Sőt, a „Jak—1 és 7" 
kivételével minden más környező állambeli vadászgépet maga mögé utasított. 
A Littay gyalogsági tábornok által vezetett bizottság részben a technikai mu
tatókra, részben a sokoldalúságra való tekintettel (romboló, zuhanóbombázó, de 
ekkor már folytak — értesülése szerint — a vízszintes bombázásra és távol
felderítésre való alkalmassá tétel /munkálatai is) javasolták a hazai gyártás 
azonnali beindítását.179 

1941-ben Dóczi Lóránt hadműszaki törzskari százados és Timár István szá
zados adott szakvéleményt a „Me—210"-ről.180 Megítélésük szerint a gép első
sorban romboló feladatokra készült, de „kétségtelenül alkalmas lesz" zuhanó
bombázó feladatra is. Ezzel párhuzamosan bár elvetették annak lehetőségét, 
hogy távolfelderítőként is működjön, elképzelhetőnek tartották „fegyveres fel
derítésre" való felhasználását. Ugyanakkor kizárták a vízszintes bombázás vég
rehajtását. 

A repülőgép rádióval és URH vakleszálló berendezéssel volt ellátva, s a bom
batérben két fényképezőgép beépíthetőségéről is gondoskodtak. 

A gyártási részben ismertetettekből tudjuk, hogy a termelés rendkívül las
san bontakozott ki, s csak 1944-ben kerültek a csapatokhoz „gyorsbombázók"-
ként. De mert nagyfokú volt a géphiány, igyekeztek egyéb célokra is felhasz
nálni. Ennek érdekében erős tűzfegyverek beépítésével nehézvadásszá próbál
ták átalakítani.181 Egy gép orrába 40 mm-es légvédelmi gépágyút, szárnyaira 
pedig 3—3 vetőcsövet szereltek, s ezekkel 1000—1200 méterről szándékozták 
megsemmisíteni az ellenséges bombázó- és vadászkötelékeket. A gépágyú pán
céltörő lövedékeivel a harckocsik elleni harcra akarták alkalmassá tenni. A 
fegyverzeti megerősítés következtében azonban lassúbbá, nehézkessé vált, így 
a lényegesen fordulékonyabb vadászokkal szemben hatástalan volt. A nagy 
tűzerőt sem tudta megfelelően kamatoztatni a támadás klasszikus módját al
kalmazó, hátulról közeledő ellenség ellen. 

A fentieken kívül — az arcvonal közeledése, az egyre szaporodó légitáma
dások elhárítása érdekében — éjszakai vadászként is alkalmazták. Talán ennél 
a típusnál tapintható ki legjobban, hogy az „univerzálissá" tételre törekvés, az 

170 Gaáli: A bombázás.... i. m. 123. o. 
177 HL Vkf. Ein. 1. 1938/3124. 
178 Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés... i. m. 232. o. 
179 HL Vkf. Ein. 1. 1941/5005. 
180 HL HM Ein. 31. 1941/125 794. 
181 A „Me—210"-es repülőgépből 30.M. 40 mm-es lgv. gépágyú beépítésével létesített nehéz vadászrepülőgép 
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egységesítés egy bizonyos ponton túl visszaüt. E repülőgépet — más nem lévén 
— annyi feladatra próbálták alkalmassá tenni, hogy végül Bor Jenő altábor
nagy is csa'k így összegezhetett : „A Me—2i!0. típ.-ban a vezetés nem találta 
meg számításait. Míg a gépnek éjjeli vadász, közelfelderítő, távolfelderítő, bom
bavető, zuhanó bombázó és romboló feladatköröket maradéktalanul el kellett 
volna látnia, addig a valóságban csak a gyors bombázó és zuhanó bombázó 
feladatköröknek felelt meg."182 

A Magyar Királyi Honvéd Légierő technikai fejlődésének értékelése 

Röviden áttekintve a Magyar Királyi Honvéd Légierőnek az 1938—1944-es 
években megvalósult technikai fejlődését, megállapítható, hogy annak politikai, 
gazdasági, ipari megalapozatlansága megakadályozta az alapvető cél: a kor
szerű légierő megteremtését. 

A magyar repülőgépgyártás alakulását megvizsgálva egyértelművé vált, hogy 
az évek során a győri programot többszörösen meghaladó beruházásokkal sem 
lehetett rövid idő alatt korszerű hadsereget, s ezen belül modern légierőt te
remteni. Bár az újabb és újabb pénzügyi erőfeszítések lehetővé tettek bizonyos 
fejlődést, a magyar repülőgépipar kibontakoztatását, de ezek csak félmegoldást 
eredményeztek. 

Egy tényt azonban nagyon ki kell hangsúlyozni: a légierő megfelelő szintre 
emelésének — szemben az eddig általánosan elfogadott nézettel — elsősorban 
nem pénzügyi akadályai voltak! Ugyanis az ország kicsinysége, nyersanyag
szegénysége és korlátozott anyagi lehetőségei alapján az a téves nézet alakult 
ki a köztudatban, hogy a magyar honvédség — s ezen belül a légierő — kor
szerűtlenségének fő oka a pénzhiány volt. Ez tűnik ki lépten-nyomon az ügy
darabokból is: mindig és mindenki újabb hitelkeretet, lényegesen nagyobb költ
ségvetést követelt. S ezt a szemléletet a felszabadulás utáni magyar történet
írás is a magáévá tette. Csak a legutóbbi kutatások tárták fel a valóságot: a 
szükséges pénzeszközöket — ha hatalmas áldozatok árán is — a pénzügyi kor
mányzat mindig a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére bocsátotta, sőt 
többet, mint amennyit el tudott költeni! Ez a megcáfolhatatlan tény tűnik ki 
a 134. oldali táblázatból. Mint látható, a teljes állomány felemelési („Táf.") és 
az „Erdélyi" hitelek kivételével minden évben képződött jelentős maradvány, 
mert sem a honvédség egésze, sem a légierő vonatkozásában nem volt mire el
költeni! A Honvédelmi Minisztérium „fizetőképes keresleť'-ével szemben nem 
állt megfelelő bel- vagy külföldi „árufedezet", azaz fegyverkínálat. 

Ennek az volt az alapvető oka — mint kitűnt —, hogy megfelelő ipari-gaz
dasági háttér, a szerszámgépgyártási nehézségek és egyéb fontos — pl. meg
felelő (kül-) politikai — tényezők hiánya, teljesen függővé tették a magyar felet 
a külföldi partnertől — s ezen belül is elsősorban —, a német szállításoktól. 
Ezek voltak az alapvető okok, amelyek meghatározták a magyar repülőgép
gyártás második világháború alatti fejlődését. Bebizonyosodott — minden ered
ménye ellenére is —, hogy néhány kisebb-nagyobb üzem részére adott meg
rendeléssel nem teremthető automatikusan modern repülőgépipar. Az is tény-
nyé vált, hogy hiába fordítottak az illetékesek horribilis összeget licencvásár
lásokra; ezzel bizonyos hátrányt — tervezés, kísérletezés, szerszámkészítés stb. 
— be tudtak hozni, időt nyertek, de az alapvető, már említett hiányosságokat 
nem tudták kiküszöbölni. 

Annak következtében pedig, hogy az esetek többségében régebbi típusok 

182 Magyarország honvédelme... i. m. 161. o. 
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Hitelek összesítése (1938—1944. IX. l-ig)183 

(Pengő) 

Hitel megnevezése Rendelkezésre 
állt 

Felhasznált 
hitel Maradvány 

I. Költségvetési hitelek 
1938/39 
1939/40 
1941 
1942 
1943 
1944 

316 050 000 
732 615 500 
641 856 040 
794 550 014 

1 136 200 000 
' 2 033 661 600 

258 550 000 
678 300 000 
541 217620 
748 806 740 

1 047 100 000 
1 134 800 000 

57 500 000 
54 315 500 
100 638 420 
45 743 274 
89 100 000 
898 861 600 

összesen : 5 654 933 154 4 408 774 360 1 246 158 794 
II. „Táf." hitelek 
„Táf. 1938 ősz 
„Táf." 1939 tavasz 
„Táf." 1939 nyár 
„Táf." 1940 tavasz 
„Táf." 1940 nyár 

102 722 000 
43 322 000 
107 000 000 
59 500 000 
310 700 000 

102 722 000 
43 322 000 
107 000 000 
59 500 000 
205 191 150 105 508 850 

összesen : 623 244 000 517 735 150 105 508 850 
III. „R. M." hitelek 
1941 
1942 
1943 
1944 

454 912 299 
1 728 056 504 
2 397 823 660 
2 470 256 000 

147 051 871 
738 248 129 

1 502 200 000 
1 394 000 000 

307 860 428 
989 808 375 
895 623 660 

1 076 256 000 
összesen: 7 051048 463 3 781 500 000 3 2(59 548 463 
IV. Beruházási hitelek 
Jíuba—I." 
„Huba—II." 
„Erdélyi I." 
„Erdélyi II." 
„Mo" lőszer 
„Huba—III." 
„Huba—III." kiég. 
„Szabolcs" 

•6-i-l 400 000 
700 000 000 
58 577 917 
26 422 083 
200 000 00C 

1 549 660 540 
1 617 500 000 
2 890 888 269 

814 500 000 
650 500 000 
58 577 917 
26 422 083 
197 900 000 

1 525 062 126 
464 393 257 
90 000 000 

7 900 000 
49 500 000 

2 100 000 
24 598 414 

1 153 106 743 
2 800 888 269 

összesen : 7 865 448 809 3 827 355 383 4 038 093 426 
Felár kiegészítés 990 000 000 — 990 000 000 
Együttesen : 8 855 448 809 3 827 355 383 5 028 093 426 . 
összesen I—IV: 22 184 674 426 12 535 364 893 9 649 309 533 

gyártási jogát lehetett csak megkapni, a magyar ipar általában a gyorsan kor
szerűtlenné váló repülőgép(-ek) előállítására rendezkedhetett be. Más volt a 
helyzet a lényegesen jobb két Messerschmitt típus gyártásával. Ebben a nem 
megfelelő magyar ipari háttér, valamint az alapvető eszközök németországi im
portjának elégtelen volta, késése, rendszertelensége játszott döntő szerepet. En
nek volt eredménye az — mint láttuk —, hogy három évi kinlódás után is 
csak a háború utolsó néhány hónapjára sikerült összeszerelni néhány száz 
tényleg korszerű vadász- és bombázógépet, melyekből azonban csak későn és 
kevés jutott a magyar légierőnek. 

183 Dombrády: A magyar gazdaság és... i. m. 229—230. o. 
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Hasonló kudarccal járt az az elképzelés is, hogy a szövetségesektől szerzik 
be a szükséges repülőgép-mennyiséget. Az ezzel megbízottaknak nagyon ha
mar rá kellett döbbenniük, hogy a partnerek nem hajlandók — majd a háború 
előrehaladtával, a kezdeti gyors győzelmeket követő mind nagyobb veszteségek 
hatására pedig nem is képesek — a korszerű repülőgépekre vonatkozó magyar 
igények kielégítésére. A külföldi szállítások egyre esetlegesebbekké váltak, s a 
magyar félnek mind gyakrabban kellett feladnia korábbi — a hadművészet 
követelményeinek, a korszerű háború elvárásainak megfelelő — álláspontját, 
s megelégednie bármilyen harceszközzel, csak bizonyos mértékig enyhíteni tud
jon a feszítő repülőgéphiányon. 

Ennek a kényszerhelyzetnek, valamint az egyre irreálisabb háborús célnak, 
majd a fokozódó német nyomásnak volt a következménye, hogy a M. Kir. Hon
véd Légierő tagadhatatlan fejlődése ellenére is egyre kevésbé tudott megfelelni 
az eléje állított célnak, illetve képtelen volt lépést tartani a fejlődéssel. 

Az általános technikai színvonallal — részben a sok meghibásodással, rész
ben a nagyfokú géphiány következtében fennálló gyengébb kiképzettséggel — 
függött össze a repülőbalesetek, illetve katasztrófák viszonylag magas száma is. 
A vezérkari főnök már 1938 közepén kénytelen volt kivizsgáltatni ezek okait. 
Az ennek következtében készült kimutatás szerint 1937. X. 1. és 1938. VII. 
12. között hatvannégy repülőbaleset történt, s ebből huszonöt ízben műszaki, 
huszonegyben pedig vezetési hibát jelöltek meg okként.184 Az 1939 utolsó öt 
hónapjában bekövetkezett tíz balesetből is hármat okozott üzemzavar, hatot 
pedig vezetési hiba.185 Azonban minden intézkedés ellenére is tovább nőtt a 
légi katasztrófák száma. 1940 szeptemberében már a kormányzó katonai iro
dájának kellett foglalkoznia e kérdéssel, s átiratban fordulnia Werth gyalog
sági tábornokhoz, mivel csak április 30. és augusztus 27-e között tizenhét sze
rencsétlenséget kellett jelentenie Horthynak.186 A kormányzó jól látta, hogy 
ennek anyagi, kiképzési, fegyelmi és szervezési okai vannak, s ezt figyelembe 
véve adott utasítást ezek megszüntetésére, csak éppen a „hogyan?"-ra nem 
tudott ő sem recepttel szolgálni. 

, A vezérkari főnök rendeletére összeállított légierő parancsnoksági jelentés187 

egyértelműen rámutatott arra, hogy fő ok az elavultság, hiszen 586 korszerűt
len géppel rendelkezik a légierő, amelyekből 1940-ben 176 (30%) szenvedett 
balesetet, míg a 41 új repülőgépből („Ca—135", „Héja") egy sem. 
..Ugyancsak érdemes megnézni a Szovjetunió elleni háború első heteinek ese

ményeiről készített kimutatást is188, amely szintén vall a technikai színvonal
ról. Az 1941. június 23—július 16. közöitti időszakban huszonhat baleset tör
tént, ebből mindössze hat volt ellenséges behatás következménye, s legalább 
tizenegy esetben volt megállapítható valamilyen üzemzavar, motor- vagy mű
szerhiba. Jogos tehát a vezérkarfőnökség 1. osztálya valamelyik beosztottjá
nak az a lapalji megjegyzése, hogy a bevetett száznyolcból huszonnyolc re
pülőgép veszett el, így az alkalmazott erőt tekintve „kb. 26—27% kapcsolódott 
k i i hónap alatt. Aránylag gyenge elg. légi hatás következtében." Ez indította 
Werth Henriket arra, hogy kivizsgáltassa az ügyet, mert szerinte is „Az ellen
séges behatás nélkül keletkezett sérülések száma aránylag igen nagy" volt. 
Az erre felterjesztett légierő parancsnoksági jelentés megint csak a technikai 

184 HL Vkf. Ein. 1. 1938/2820. 
185 Uo. 1940/3139. « 
186 Uo. 1940/4619. 
187 Uo. 1940/5194 (5368). 
188 Uo. 1941/5813. 
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színvonalat kárhoztat ta , amikor k imuta t ta , hogy az esetek 50%-a az elhasznált 
motorok hibájának tulajdonítható.1 8 9 

Azt hiszem, fölösleges tovább idézgetni a jelentéseket. Befejezésül még egyet
len -rh korántsem teljes — adatsort kell említeni, amely bizonyos mér ték ig 
mégis jellemzi a legalapvetőbb harci repülőgépek megbízhatóságát, technikai 
színvonalát. A rendelkezésre álló i ratok szerint nem hadműveleti területen, 
tehát nem légi harcban 1940—43-ban kilenc Fiat „Cr—32"190, 1941-ben két-két 
„Cr—42"191 és „Héja"192, 1941—42-ben nyolc „Sólyom"193, 1940-ben egy Hein-
kel „He—70"19'* és két „He—46"195, 1940—41-ben három Junkers „Ju—86"196, 
1941-ben pedig két-két Caproni „Ca—135"197 és Focke—Wulf „Fw—56"198 zu
hant le. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy minden erőfeszítés ellenére sem si
kerül t a Magyar Királyi Honvéd Légierőt a kor színvonalára emelni, a nagy 
hata lmak e haderőnemétől — különösen a második vi lágháború második felé
ben — messze elmaradt . Ugyanakkor azt ismételten le kell szögezni, mer t a 
közvéleményben ez meglehetősen torzán él, hogy összességében minden gyen
gesége, problémája ellenére sem maradt el a környező kis államok légierejétől, 
s a felállításakor eléje állított célokkal alapvetően összhangban álltak lehető
ségei! 

Миклош Сабо 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЕНГЕРСКИХ КОРОЛЕВСКИХ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ (1938—1944) 

Резюме 

Органически подключаясь к^статье, опубликованной в журнале «Наа1бг(;ёпе]1Ш К6г1е-
тёпуек» № 4 за 1982 год, автор анализирует формирование закупок заграничных самолетов 
в Венгрии. Эти самолеты в основном могли покупать из Италии, но их технический уровень 
— в большинстве случаев — отставал от технического уровня авиации немцев и англосаксов. 

Отчасти поэтому, а отчасти, исходя из немецко—венгерского соглашения по авиационному 
производству, компетентные лица Венгрии старались удовлетворить потребности ВВС Венг
рии из Германии. Однако это стремление могло быть реализовано лишь отчасти, так как в 
начале немцы использовали разрешение или отказ от поставок в целях шантажа, для укрепле
ния «союзнической верности», а позднее восполнение громадных потерь ВВС Германии 
«Луфтваффе» воспрепятствовало проведению поставок самолетов в Венгрию. Лишь после 
решительного поворота, происшедшего во второй мировой войне, под влиянием невоспол
нимых потерь летного состава немецкое военное руководство дало разрешение на то, чтобы 
более значительное количество современных самолетов было предоставлено в распоряжение 
венгерских военно-воздушных сил — но исключительно на оперативной территории. 

Затем на основании тактико-технических данных автор сопоставляет самолеты ВВС Венг
рии и соседних стран и, исходя из этого, пытается дать реальную оценку возможностей гон-
ведских военно-воздушных сил. 

В заключительной части статьи, опираясь на новейшие данные исследований, автор до
казывает, что росту современного уровня Авиации Венгерской королевской гонведской армии 
препятствовали не финансовые причины, а барьеры крылись главным образом в производ
стве и закупках. 

189 По. 1941/5998. 
190 По. 1940/3776, 4521, 4088, 5062, 5675; 1941/6038, 6400, 6707; 1943/4992. 
191 По. 1941/5517, 6240. 
192 11о. 1941/5326, 5403. 
193 По. 1940/4617, 5377, 5402; 1941/6706, 6865; 1942/4575, 5268, 5591. 
194 По. 1940/4666. 
195 Г/о. 1940/4253, 4807. 
196 По. 1940/4211,4270; 1941/6368. 
197 Чо. 1941/5993, 6396. 
198 По. 1941/5248, 5407. 
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Miklós Szabó 

DIE TECHNISCHE ENTWICKLUNG DER UNGARISCHEN KÖNIGLICHEN 
HONVEDLUFTWAFFE (1938—1944) 

Resümee 

In -organischem Zusammenhang mit seiner in der Zeitschrift Hadtörténelmi Köz
lemények No. 1982/4. veröffentlichten Publikation schildert der Verfasser die Ge
staltung der Flugzeugfoesdhaiffungen von Ausland. Er teilt mit, daß die Flugzeuge 
hauptsädhlidh aus Italien beschafft werden konnten, deren technisches Niveau 
aber in den meisten Fällen niedriger war, als das der deutschen und angelsäch
sischen Erzeugnissen. 

Einerseits deswegen, anderseits wegen des deutsch—ungarischen Abkommens 
für Flugzeugbau waren die Zuständigen (bestrebt, den Flugzeughedarf der unga
rischen Luftwaffe aus Deutsichland zu decken. Dies konnte aher nur teilweise 
verwirklicht werden, weil die Deutschen am Anfang die Genehmigung oder die 
Verweigerung der Lieferungen zur Erpressung, zur Verstärkung der „Treue des 
Alliierten" benutzten, während später waren die Lieferungen nach Ungarn durch 
den Ersatz der riesigen Verluste der deutschen „Luftwaffe" behindert. Erst durch 
die ausschlaggebende Wendung des Krieges, durch die unverwindlichen Personal
verluste war die deutsche Kriegsleitung veranlaßt, eine größere Menge von mo
dernen Flugzeugen — ausschließlich auf dem Operationsgebiet — der ungarischen 
Luftwaffe zur Verfügung zu stellen. 

lim folgenden Teit seiner Studie vergleicht der Verfasser auf Grund der tech
nisch-taktischen Daten die Flugzeuge der ungarischen Luftwaffe und die der 
Nachbarländern, und auf Grund deren versucht er eine reale Wertung der Mög
lichkeiten der Honvedluftwaffe zu geben. 

Im abschließenden Teil der Studie beweist der Verfasser auf Grund der neues
ten Forschungsergebnisse, daß die Erhebung des Niveaus der ungarischen könig
lichen Honvedluftwaffe keine finanzielle, sondern Produktions- und Beschaffungs
hindernisse hatte. 



SZEMLE 

? 

MIHAIL HARITONOVICS KALASNYIK 

TÜZPÓBA 
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1982. 211 o.) 

A második világháború eseményei nap
jainkban is élő, eleven témát jelentenek 
az irodalom, a történetírás, a művészetek 
számára. Az események feltárásában 
nemcsak a (had)történészek, kutatók vál
lalnak jelentős szerepet, hanem az egy
kori résztvevők is. Az ő visszaemlékezé
seik, számos esetben dokumentumérték
kel bíró írásaik nagy segítséget nyújta
nak a szakembereknek egy-egy témakör 
vizsgálatához, az egyes események pon
tos megítéléséhez, rekonstruálásához. 

Az elmúlt években hazánkban is jelen
tősen megnőtt a memoárirodalom iránti 
érdeklődés, amelyet a kiadók — lehető
ségeikhez mérten — igyekeznek is ki
elégíteni. Ezen kiadók között is az élen
járók közé sorolható a Zrínyi Katonai 
Könyv- és Lapkiadó Vállalat, amely az 
elmúlt időszakban számos emlékiratot, 
visszaemlékezést tett közzé. Az utóbbi 
időben megjelent visszaemlékezések kö
zé tartozik Mihail Haritonovics Kalas-
nyik Tűzpróba című kötete. 

A szerző, a szovjet hadsereg immáron 
nyugállományú tábornoka, élete talán 
legjelentősebb négy évének eseményeit 
vetette papírra. Könyve az 1942 őszétől 
1945 májusáig terjedő időszakot öleli fel, 
a 47. hadsereg harcainak történetét kíséri 
nyomon. A háborúról, a harcokról meg
írták emlékeiket hadvezérek, tisztek, 
egyszerű katonák. Kalasnyik esetében, 
egy hadsereg politikai osztályának a ve
zetője vetette papírra emlékeit. A szerző 
személye, egykori beosztása biztosítja, 
hogy egy más szemszögből megírt, más 
jellegű memoárkötetet vehet kezébe az 
olvasó. Kalasnyik, a legtöbb emlékirat 
szerzőjével ellentétben, elsősorban nem 
a hadműveletek leírását, a törzsek te
vékenységét, a napi harccselekmények is
mertetését nyújtja át olvasóinak. Köny
vében a hadseregben végzett politikai 
munkáról, a politikai osztályok, politikai 
munkások nem könnyű, összetett fel

adatairól nyújt átfogó képet, természete
sen nem elhanyagolva a lényeges hadi
események leírását sem. Könyvéből elénk 
tárul az a — véleményünk szerint — ke
vésbé ismert és az utókor által talán ke
vésbé is értékelt munka, amelyet a poli
tikai munkások végeztek a második vi
lágháború éveiben a Vörös Hadseregben. 

Kalasnyik ezredkomisszárt 1942 őszén 
nevezték ki a Novorosszijszkot védő 47. 
hadsereg politikai osztályának a vezető
jévé. Feladata a hadsereg személyi állo
mányának politikai nevelése, a parancs
nok munkájának támogatása, a politikai 
munka magasabb szintre történő emelése 
volt. írásából megismerhetjük azt a sok
rétű tevékenységet, amelyet ennek érde
kében a politikai munkások fejtettek ki 
a katonák körében és amely semmivel 
sem volt veszélytelenebb mint az első 
vonalban harcolni. Nem volt az, mert a 
jó politikai munkásnak példát kellett 
mutatnia a harcosoknak. Ha kellett, fegy
verrel a kézben harcolt az első sorok
ban, ha kellett, agitált, a haza védelmé
nek fontosságáról, a meg nem hátrálás 
jelentőségéről beszélt. Utánpótlásról gon
doskodott, ügyelt arra, hogy a dicső tet
teket véghez vitt harcosok teljesítmé
nyei ne maradjanak „titokban" a kato
natársak előtt. 

Kalasnyik a 47. hadsereggel részt vett 
Novorosszijszk sikeres védelmében, a be
lorusz és ukrán területek felszabadítá
sában. E területek felszabadítása után 
a 47. hadsereg is Lengyelország terüle
tére lépett, és megkezdte annak felszaba
dítását a Vörös Hadsereg más alakulatai
val együtt. Természetesen ezeken a te
rületeken változott, pontosabban megnö-
vekedett a politikai munkások feladata, 
felelőssége is. Közvetlen kapcsolatot kel
lett kiépíteniük a lakossággal, a helyi 
demokratikus, antifasiszta erőkkel. Meg 
kellett értetniük a — néha tartózkodóan 
viselkedő — lakossággal, hogy nem más 

— 138 — 



«céllal, mint a fasiszta Németország igá
ja alóli felszabadítás céljával léptek len
gyel földre. Mint ismeretes, a Londonban 
székelő lengyel emigráns kormány és a 
Szovjetunió között ebben az időben nem 
a legjobbak voltak a kapcsolatok, annak 
ellenére, hogy egy oldalon — a Hitler
ellenes koalíció oldalán — álltak, har
coltak mindketten. Ez az ellentét érző
dik a szerző írásában is. Ügy véljük az 
események és a tények ismeretében ta
lán kissé túlzottnak tűnhet Kalasnyik 
azon megállapítása, amely az emigráns 
lengyel kormányt, illetve annak hadse
regét a fasisztákkal cimborálóknak, 
majdhogynem németbarátnak tünteti fel. 
Tény, hogy a háború utáni Lengyelor
szág felépítésében, helyének, szerepének 
megítélésében jelentős nézeteltérések 
voltak a kommunisták és az emigráns 
kormány, illetve az általuk irányított 
Népi Hadsereg, illetve Honi Hadsereg 
között. A hitleri Németország ellen azon
ban mindketten következetesen, hősiesen 
harcoltak. 

Lengyelország felszabadításának befe
jezése után lépett a Vörös Hadsereg, így 
annak 47. hadserege — soraiban Kalas
nyik ezredessel — német földre. Ha azt 
mondtuk, hogy nehéz helyzetben voltak 
a politikai munkások Lengyelország föld
jén, akkor nyugodtan állíthatjuk, még 
nehezebb volt a helyzetük, munkájuk a 
német területeken. A szovjet katonák 
látták, tapasztalták mit műveltek a fa
siszta agresszorok az elfoglalt szovjet te
rületeken. Lerombolt városok, falvak ez
rei, ártatlanul meggyilkolt emberek mil
liói. Meg kellett értetni a -katonákkal — 
ami. nem lehetett egyszerű dolog —, hogy 
ezek ellenére nem egy nép ellen kell 
"harcolniuk. Egy hadsereget, egy eszmét 
kell legyőzniük, de a polgári lakosságot, 
az egyszerű emberekeit nem szabad azo
nosítani a nácikkal, a fasisztákkal. Érde
mes ezzel a nézettel kapcsolatban idézni 
a -Pravda 1945. április 14-i „Ehrenburg 
elvtárs leegyszerűsíti a dolgot" című cik

kének lényegét, amelyről a politikai 
munkás Kalasnyik így írt : „(a P r a v d a ) . . . 
bírálta a tekintélyes publicista egyik írá
sát, amelynek az volt a lényege, hogy a 
németek egyként fognak a hitleristák 
bűneiért felelni. A lap határozottan ki
jelentette, hogy Ehrenburg elvtárs ebben 
az esetben nem fejezi ki a szovjet köz
véleményt. A Vörös Hadsereg nagy fel
szabadító küldetését teljesítve a hitleris
ta hadsereg, a hitlerista állam, a hitle
rista kormány felszámolásáért harcol, de 
sohasem tekintette és nem tekinti céljá
nak a német nép megsemmisítését." 

Kalasnyik ezredes és társai ennek ér
dekében megtettek minden tőlük telhe
tőt. Jól példázza ezt a spandaui erődért 
folytatott „politikai harc" megvívása. A 
teljesen reménytelen helyzetben levő vé
dőket nem volt könnyű meggyőzni el
lenállásuk értelmetlenségéről, a felesle
ges vérontás elkerüléséről. A feladatot 
a politikai osztály munkatársainak kellett 
megoldaniuk. Néhány napos „küzdelem" 
után siker koronázta a politikai osztály 
kísérleteit. Az erőd védői — belátva re
ménytelen helyzetüket — harc nélkül 
megadták magukat. Katonák, polgári sze
mélyek kerülték el így az értelmetlen 
halált. 

Hogy mit kaphat az az olvasó aki ke
zébe veszi ezt a könyvet? Amint már 
korábban írtuk, áttekintést egy kevésbé 
ismert terület, a háború időszakában vég
zett politikai munka sokoldalúságáról, 
nehézségeiről, sikereiről. Ügy gondoljuk 
nyugodt szívvel elfogadhatjuk a szerző
nek az előszóban írt véleményét, amely 
talán a legjobban fejezi ki a könyv cél
ját, értelmét. „Nem volt célom — írja 
Kalasnyik —, hogy részletesen ismertes
sem a hadsereg csapatainak, valamint a 
vele együttműködő magasabb-egységek 
csapatainak harctevékenységét. Emberek 
a háborúban — erről szól visszaemléke
zésem." Szépen, olvasmányosan, objektí
van. 

Szakoly Sándor 

VOSZEMNADCATAJA V SZRAZSENYIJAH ZA ROGYINU 
(Bojevoj puty 18-oj armii) 

(Vojenizdat, Moszkva, 1982. 528 o.) 

1982-ben látott napvilágot a Szovjet
unió Hadtörténeti Intézetének gondozá
sában, az Intézet munkatársainak és a 18. 
nádsereg veteránjainak tollából a szovjet 
"hadtörténetirásnak ez az újabb jelentős 
•műve. [A 18. hadsereg a hazáért vívott 

ütközetekben. {A 18. hadsereg harci 
útja.)] A szerzői kollektíva taglalja és a 
szemtanú hitelességével dokumentálja a 
szovjet hadműveleti művészet és harcá
szat különböző oldalait, közreadja a had
műveletek előkészítésének és megvívásá-
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nak leszűrt és általánosított tapasztala
tait, méltatja az ütközetek és harcok si
keres megvívását célzó pártpolitikai 
munka jelentőségét, aktivitását, formáit 
és módszereit. 

A párt legjobb munkásait küldte a 
hadra kelt sereg soraiba, hogy személyes 
példamutatásukkal mozgósítsák a kato
natömegeket a kitűzött harcfeladatok 
maradéktalan teljesítésére. E pártmunká
sok soraiban találjuk Leonyid Iljics 
Brezsnyevet is, aki a háború első napjá
tól az utolsóig a működő sereg soraiban 
fejtette ki tevékenységét és járult hozzá 
szervező munkájával az ellenség szétzú
zásának ügyéhez. A különböző felelős 
politikai vezető beosztásokban — a Déli, 
az Észak-Kaukázusi Front, a Fekete-ten
geri Hadműveleti Csoport politikai cso
portfőnök-helyettese, a 18. hadsereg po
litikai osztályvezetője — a lenini munka
stílust juttatta érvényre a pártpolitikai 
munka minden területén. 

Zsilin altábornagy a könyvhöz írt elő
szavában a szerzők különös érdemeként 
emeli ki, hogy eszmei mondanivalójukat 
áthatja a csapatok imagals foíkú harcké-
pességének a katonák erkölcsi-harci tu
lajdonságaitól, az ellenség feletti győze
lem kivívásának művészetétől, valamint 
a célratörő és jól irányított pártpolitikai 
munkától való függőségről alkotott lenini 
tanítás. 

A szerzők sokoldalúan bizonyítják, 
hogy a 18. hadsereg harci útja a küzdel
mek, a kudarcok és sikerek rögös útja 
volt, amely a katonák, a parancsnokok 
és politikai munkások állóképességét 
egyaránt próbára tette. A legsúlyosabb 
megpróbáltatást, a legnagyobb véráldo
zatot, de ugyanakkor a leghősiesebb moz
zanatokat is a Kis Földért és Novorosz-
szijszkért vívott küzdelem jelentette a 
hadsereg számára. A több mint kétszáz 
napos ütközet a szovjet katonák rettent-
hetetlenségéről és bátor helytállásáról 
szóló hősköltemény. E keskeny hídfő 
megtartásától függött Novorosszijszknak, 
a Tamanyi félsziget kulcsának sorsa. Ha 
az ellenség el tudja foglalni a Kis Föl
det és a deszantot a tengerbe szorítja., a 
harc elhúzódó jelleget ölt. És ebben az 
elkeseredett küzdelemben a hadsereg ka
tonái kitartottak, helyt álltak és győztek. 
A Kis Földön, Novorosszijszk felszaba
dításával kivívott győzelem adott len
dületet az Észak-Kaukázusi Front táma
dásának kibontakoztatásához és az egész 
Tamanyi félsziget felszabadításához. 

A Kis Földön és Novorosszijszk térsé
gében vívott harcok után több ezer kilo
méteres harci út, a háború hosszú hónap
jai álltak még a katonák előtt. Éppen 
ezért a Hadtörítiéneti Intézet kollektívá
ja dokumentális alapokon, időrendi sor

rendben tárja az olvasó elé a hadsereg; 
teljes harci útját, szemléltetve, hogyan 
küzdöttek katonái hazájuk földjéért, ho
gyan győzték le az ellenséget. 

1941 júniusában, amikor a hitleri sere
gek megindították támadásukat a Szov
jetunió ellen, majd a következő hónapok
ban, a 18. hadsereg magasabbegységei sú
lyos védelmi ütközeteket vívtak az ellen
séges erőkkel Kamenyec—Podolszk és; 
Jampol térségében, a Dnyeszter és a Dé-
li-Bug, a Dnyeper és az Ingulec folyók 
mentén. 

1941 októberében a „Dél" német had
seregcsoport a Donyec-medence terüle
tére tört előre, hogy birtokba vegye az 
országnak ezt a fontos ipari körzetét. 
A Déli Front állományába tartozó 18. 
hadsereg az arcvonal központi szakaszán 
védte az egyik legfontosabb irányt, de a 
túlerejű ellenség nyomása alatt kény
telen volt, a front más seregtesteivel 
együtt, a hátsó védelmi terepszakaszok
ra visszavonulni. 

A 18. hadsereg történetének egyik em
lékezetes epizódja a Déli Front ellentá
madásában való részvétele volt, Rosztov 
térségében, amely hadműveleti szem
pontból, mint a szovjet hadseregnek egy 
front erőivel végrehajtott első nagyará
nyú támadó hadművelete, igen tanulsá
gos. 

Az ellenség azonban, súlyos veszteségei 
ellenére, szívósan tört a Kaukázus felé és. 
a Fekete-tenger partvidékére. A 18. had
sereg magasabbegységei, a front kötelé
kében, a túlerejű ellenség elől vissza
vonulva, gyakori ellenlökésekkel akadá
lyozták előrenyomulását a Donyec-me
dence keleti része, a Don-menti sztyep
pék, Kubány és Tuapsze védelme idősza
kában. A válogatott és a hegyi harcra kü
lönlegesen kiképzett német csapatok nem 
tudták megtörni a Kaukázus védőinek el
lenállását. 

A kimerítő védelmi ütközetek során; 
nagy segítséget nyújtottak a magasabb
egységek parancsnokainak és politikai 
szerveinek a front politikai csoportfő
nökségének munkatársai. 

Keres térségében a 18. hadsereg tenge
ri deszant j a hídfőt foglalva biztosította 
a front fő erőinek partraszállását. 

1943 november—decemberében a Ki
jev—Zsitomir-i irányban az ellenség had
vezetése arra törekedett, hogy visszaves
se a szovjet csapatokat a Dnyeper mögé' 
és ismét kezébe kaparintsa Kijev váro
sát. A Főhadiszállás döntése alapján si
került az itt működő 1. Ukrán Front ál
lományának hadászati tartalékokkal való 
megerősítése; ezek sorában volt a 18. 
hadsereg is, melynek csapatai, a hónap* 
végén az 1. gárdahadsereggel együttmű-
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ködésben, felszabadítják Zsitomir, majd 
Berdicsev városát is. 

1944 nyarán az 1. Ukrán Front csapa
tai azt a feladatot kapták, hogy zúzzák 
szét a német „Észak-Ukrajna" hadsereg
csoport főerőit, fejlesszék ki a támadást 
a Visztula és a Kárpátok vonulata felé 
(Lvov—sandomierzd hadművelet). A front 
bal szárnyán működött a 18. hadsereg, 
csapatai sikerrel törték át az ellenség 
mélyen lépcsőzött védelmét, az 1. gárda
hadsereg csapataival együttműködésben 
vereséget mértek a szembenálló ellensé
ges csoportosításra, majd behatoltak a 
Kárpátok előhegyeinek körzetébe. A to
vábbiakban a 4. Ukrán Front állományá
ban részt vett a Keleti-Kárpátok leküz
désében, majd Kárpátalja felszabadításá
ban. Ebben a tevékenységében nagy se
gítséget nyújtottak a hadsereg csapatai
nak a partizánok. A hadsereg harci útja 
Szlovákián át a prágai irányban folyta
tódott és az 1. Csehszlovák hadseregköz
vetlen hadtesttel együtt folytatott tevé
kenységével jelentősen hozzájárult Cseh-

Viszonylag nem nagy azoknak a mun
káknak a száma, amelyek Magyaror
szág gazdaságának, a magyar iparnak a 
második világháború alatti történetét tár
gyalják. Ebben a témakörben ezidáig a 
magyar történettudomány elsősorban a 
problémák felvetését helyezte előtérbe, 
kevesebb energiát fordítva ezen problé
mák alapos vizsgálatára, megoldására. 
Jól érzékeltetheti ezt a megállapítást az 
a tény is, hogy mind a mai napig Berend 
T. Iván és Ránki György Magyarország 
gyáripara a második világháború előtt 
és a háború időszakában (1933—1944) cí
mű, az Akadémiái Kiadónál 1958-ban 
megjelent könyve az, amely „alapműnek" 
számít ebben a témakörben. E monográ
fia megjelenése óta eltelt időszakban 
alapkutatásra épülő, a második világhá
ború alatti magyar gazdasági élet kérdé
seit tárgyaló önálló kötet. — kiváltképp 
olyan, amely a hadiipar problémáival is 
foglalkozott volna — szinte alig látott 
napvilágot. Teljes egészében hiányoznak 
például az olyan feldolgozások, ame
lyek a második világháborús magyar 
gazdaság kérdéseit a hadtörténet, a ka
tonapolitika szempontjából vizsgálják. 

Szlovákia teljes felszabadításához és a 
győzelem kivívásához. 

A 18. hadsereg harci útja hosszú és 
bonyolult harctevékenységek sora volt. 
A szerzők meleg szavakkal emlékeznek 
meg a hadsereg vezető állományáról és 
minden egyes harcosáról, számos példá
val illusztrálják azok tömeges hősiességét 
és egyes kimagasló harci tetteiket is. 

A 18. hadsereg harci útját szemléltető 
könyv megjelenése a Nagy Honvédő Há
ború tartalmával kapcsolatos új kutatási 
eredmény, de egyben a Szovjetunió 
Fegyveres Erői egyik dicsőséggel övezett 
seregtestének népszerű formában közre
adott története is. így jellemzi a művet 
P. Lascsenko hadseregtábornok a könyv
ről írt recenziójában. Ez a kiadvány fel
tétlenül számot tarthat az olvasók széles 
körének érdeklődésére. A számos kép és 
térképvázlat segíti az események jobb 
megértését és követését. Jó szolgálatot 
tehet a katonai-hazafias nevelés terüle
tén is. 

Nádor Tibor 

Ezért is vettük különös érdeklődéssel 
kézbe Dombrády Lórándnak az Akadé
miai Kiadónál a közelmúltban megjelent 
monográfiáját, amely több éves, alapku
tatásokra épülő kutatómunka eredmé
nyeként született meg, és az 1938—1944 
közötti időszak magyar gazdaságának, a 
hadfelszerelés gyártásának és az ipar 
háborús erőfeszítéseinek az összefüggé
seit vizsgálja. 

A kötet első része az ún. „győri" had
seregfejlesztési program előkészítését, 
megindulását tárgyalja, ezen belül is je
lentős figyelmet szentelve a katonai ve
zetés álláspontjának, elképzelésének az 
elemzésére. A magyar ipar „háborús moz
gósítása" — a győri program célkitűzé
seinek a megvalósítása érdekében, amely 
1 milliárd pengős költségvetéssel számolt 
öt év alatt, 600+400 milliós arányban a 
közvetlen hadseregfejlesztésre, illetve a 
„háttériparra" — 1938 és 1940 között in
dult meg. Ekkor, a felvidéki, majd az 
erdélyi területek visszacsatolása idején, 
számottevő hadiipari konjunktúra volt 
kibontakozóban. Ezt az ipari, gazdasági 
fellendülést 1940 őszétől egy rövidebb 
ideig tartó dekonjunktúra váltotta fel, 

DOMBRÁDY LÓRÁND 

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS A HADFELSZERELÉS 1938—1944 
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amelyben azonkívül, hogy az ipar a had
sereg • tervezett és igényelt szükségleteit 
— elsősorban mennyiségi téren — biz
tosította, szerepet játszott a külföldi 
nyersanyagforrások beszűkülése, illetve 
a világháború felgyorsuló eseményei 
miatt bizonytalanná váló nyersanyagbe-
hozatal. (Pl. a német—brit tengeri háború 
következtében nagy mennyiségű, az 
Egyesült Államoktól vásárolt nyersanyag 
hazaszállítása vált lehetetlenné.) 

A nyersanyagellátás területén tovább 
romlott a magyar gazdaság helyzete, az 
országnak a háborúba történt belépése 
után. A magyar ipar ettől az időponttól 
kezdve — 1941 nyara — szinte kizárólag 
a német szállításokat vehette figyelembe, 
ezekre „építhetett" (??), hiszen a külön
böző semleges országok — mint pl. Svéd
ország, Svájc, Törökország — szállításai, 
a hadiibelyzet alakulásának megfelelően 
egyre bizonytalanabbakká váltak. A ma
gyar kormány — ezen nehézségek elle
nére is — igyekezett mindent megtenni 
annak érdekében, hogy a hadsereg hábo
rús szükségleteit biztosítani tudja. Szinte 
korlátlan hiteleket bocsátott a törvény
hozás, a kormány a honvédelmi tárca 
rendelkezésére. 1938 és 1944. szeptember 
l-e között közel 22,2 milliárd pengő állt 
a hadikiadások fedezésére. Ugyanekkor 
az ezen időszakban rendelkezésre álló 
összegnek mindössze 56,5 százalékát, 
alig több mint 12,5 milliárd pengőt tud
tak elkölteni. Ez a tény is azt bizonyítja, 
amint azt a szerző érzékletesen bemutat
ja, hogy helytelen az a megállapítás, 
amely részben még napjainkban is él tör
téneti irodalmunkban, és a kutatási ered
ményeket igencsak későn átvevő publi
cisztikában, miszerint a magyar hadsereg 
nem kapta meg a megfelelő anyagi lehe
tőségeket korszerűsítéséhez, technikai 
színvonalának növeléséhez. A tény az, 
amint azt Dombrády Lóránd egyértel
műen bebizonyította, hogy a korszerűt
len, a nyersanyag és szakképzett munka
erő hiányával küzdő magyar ipar — ame
lyet az országnak 1944. március 19-i né
met megszállása után, a német iparba 
történő beolvasztás veszélye is fenyege
tett — képtelen volt megfelelni a vele 
szemben támasztott követelményeknek. 
1943-ban, amikor a második világháború 
alatti magyar gazdaság a legmagasabb 
teljesítményszintet érte el, Magyarország 
nemzeti jövedelmének „mindössze" 27,3 
százalékát költötte, illetve a már említett 
okok miatt „csak" ennyit tudott elkölteni 
hadikiadásokra. Ugyanebben az időszak
ban a hitleri Németország nemzeti jöve
delmének 61, Nagy-Britannia 62, az Egye
sült Államok pedig 43 százalékát fordí
totta ugyanilyen célra. 

(Zárójelben kívánjuk megjegyezni, 

hogy hasznosabb lett volna ha a szerző 
a Magyarországhoz hasonló helyzetű or
szágok köréből — pl. Románia, Bulgária 
— hozott volna ilyen adatokat, összeha
sonlítási célzattal, de be kell látnunk, 
ezekből az országokból, ilyen adatok n e m 
álltak a rendelkezésére.) 

Ha a magyar hadiipar a honvédség szá
mára igényelt anyagokat és felszerelést 
nem is tudta megfelelő mennyiségben és 
minőségben szállítani, a németek részére 
végzett bérmunkát igyekezett pontosan 
és hiánytalanul elvégezni. (A magyar ha
diipar a németek részére elsősorban gya
logsági fegyvereket és légvédelmi ágyú
kat szállított.) Ennek a kérdésnek a hát
terében megint, a már többször említett 
nyersanyagpróbléma húzódik meg. A né
metek által a magyar gazdaság számára 
„létfontosságú" nyersanyagok, félkészter
mékek inkább rendszertelen, mint rend
szeres szállításának esetleges leállítása 
katasztrofális lett volna az ország hadi-
iiparána nézve. így a németek számára 
vállalt feladatok, számos esetben a ma
gyar hadseregnek hátrányt okozó teljesí
tése magyar szempontból egyáltalán nem 
volt közömbös. A bénmiunka kérdése 
egyébként is csak 1943-lban merült föl 
először miint jelentős probléma. Ez a 2. 
magyar hadsereg doni kataszitrófáijával 
függött össze, mivel a hadsereg nemcsak 
személyi állományának és nehézfegyver
zetének jelentős részét, hanem a gyalog
sági kézifegyverek zömét is elveszítette. 
Ezek pótlása pedig szinte a magyar (ha
di) ipar teljes kapacitását leikötötte volna. 
Mivel ezt a kapacitást csak részben sike
rült lekötni, a vázolt nehézségek miatt, 
ettől kezdve pl. szinte krónikus puska-
hiány ,völt a magyar hadseregiben. 

A magyar gazdaság teljesítőképessé
gének kihasználtsága (?) kapcsán kívá
nunk rámutatni azon — a szerző által 
plasztikusan ábrázolt — ellentmondásra, 
amely a német—magyar gazdasági vi
szonyt jellemezte a második világháború 
alatt. A háború kitörése előtt és a kez
deti időszakban sorra hiúsultak meg a 
magyar katonai és gazdasági vezetés azon 
erőfeszítései, amelyek egy-egy korszerű 
fegyver, haditechnikai eszköz gyártási 
eljárásának a megszerzésére irányultak. 
A németek nem kívántak eladni korszerű 
haditechnikát, és nem is adtak el. 1943— 
1944-ben nagyot változott a helyzet. A 
háború viharai által igencsak megtépá
zott német hadiipar nem tudta már fe
dezni a hadsereg szükségleteit, igény lett 
volna a magyar hadiipar által gyártott 
korszerű fegyverekre, felszerelésre. Eb
ben az időben viszont már nem tudták 
biztosítani azokat a modern gépeket, 
amelyek ezen feladatok megoldásához 
szükségesek lettek volna — maguk is 
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hiányt szenvedtek belőlük. Jól példázza 
ezt pl. a közös repülőgépgyártás problé
mája, amikor is a németek nem tudták 
az ígért és szükséges precíz szerszámgé
peket szállítani és ennek következtében a 
termelés igencsak alacsony hatásfokkal 
folyt. 

Számunkra különösen érdekes volt a 
könyvnek a 2. magyar hadsereggel fog
lalkozó — nem túl terjedelmes — része. 
Dombrády Lóránd — a korábban meg
jelent publicisztikai igényű munkákkal 
ellentétben — véleményünk szerint első 
ízben ad pontos és reális képet a 2. ma
gyar hadsereg felállítási, felszereltségi, 
összetételi és nemzetiségi viszonyairól. 
Rövid fejtegetése egyértelmű bizonyíté
kát adja annak, hogy ez a hadsereg a 
hazai lehetőségekhez képest megfelelően 
volt felszerelve (az más kérdés, hogy ez 
mire volt, lett volna elég) és pl. a had
sereg nemzetiségi összetétele pontosan 
tükrözte az országos arányokat. 

A kötet egyik leglényegesebb gondola
ta, értéke a második világháborús ma
gyar katonapolitika jellemzése. Dombrá
dy Lóránd érthetően és jól megvilágítva 
mutatja be a magyar katonai vezetés, 
a kormánytól sok esetben szinte teljesen 
függetlenül folytatott politizálását, amely 
nemegyszer ellentétes volt, de legalábbis 
eltérő a hivatalos irányzattól és számos 
esetben zavarta is a kormányt elképzelé
seinek megvalósításában. A vezérkar fő
nöke és a kormány elnöke között több 
alkalommal került sor éles nézeteltéré
sekre (gondoljunk csak a Werth—Teleki, 
vagy a Szombathelyi—Kállay ellentétre), 
amelyek zöme abból adódott, hogy a ka-

Haladó hagyományainknak az ötvenes 
évek elején megindított feltárását az ak
kor uralkodott, kötelezően előírt dogma
tikus szemlélet nagy mértékben leszűkí
tette, erősen formálissá tette. E hagyo
mányok között az 1948—49. évi polgári 
forradalom és nemzeti szabadságharc ki
emelt helyet kapott ugyan, szereplői kö
zül azonban csak a legjelentősebbek egy 
részének tevékenységét tártuk fel; a for
radalmat megelőző és részben előkészítő 

tonák a kormány tudta és beleegyezése 
nélkül különböző ajánlatokat, felajánlá
sokat juttattak el a német katonai felső
vezetéshez, megfelelő ellenszolgáltatások 
igénylése nélkül. A hadsereg háborús 
szereplésének a megítélése is alapvető 
problémát okozott a felsőszintű katonai 
és politikai vezetés között. A katonai ve
zetés mindig a háborúban való aktívabb 
részvétel mellett kardoskodott — főleg: 
1943 januárja előtt —, míg a politikai 
vezetés többek között a hadsereg intakt-
ságának a megőrzését tartotta egyik leg
lényegesebb dolognak, számolva azzal a 
ténnyel, hogy egy erős, érintetlen had
sereg döntően befolyásolhatja a háború 
— bár mily étén történő — befejezése utá
ni események alakulását. Hogy a magyar 
katonai vezetés a kormánytól szinte tel
jesen független, „önálló" politikát foly
tatott, annak része volt a Kállay-kor-
mány kudarcot vallott kiugrási tapoga
tózásaiban éppúgy, mint 1944. október 
15-e sikertelenségében. 

. Végezetül, összefoglalás gyanánt, nyu
godt szívvel állapíthatjuk meg: alapos, 
a magyar gazdaság és a hadiipar minden 
területére kiterjedő elemző monográfiá
val gyarapodott a magyar történetírás 
második világháborút tárgyaló irodalma. 
Egy olyan hiánypótló, hézagot kitöltő 
munkával lettünk gazdagabbak, amely
nek ismerete közelebb viheti az olvasót 
Magyarország második világháborús sze
repének a megértéséhez és biztos kiin
dulási alap lehet az e témával foglalkozó 
szakemberek számára pontos adataival, 
tényszerű megállapításaival. 

Szakoly Sándor 

reformkor katonai vonatkozásairól és 
szereplőiről pedig szó sem esett. 

Katonai hagyományainknak a hatvanas 
évektől mindinkább bővülő, szélességi és 
mélységi kutatása számos olyan személyi
ség életével és tevékenységével ismertet 
meg bennünket, akiknek neve eddig jó
formán csak szakkönyvekben fordult elő, 
munkásságukról legfeljebb hézagos, hiá
nyos ismereteink voltak. Közéjük tarto
zik Kiss Károly, a magyar hadtörténeti—-
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hadtudományi irodalom egyik megterem
tője, aki 32 éves korától kezdve írt tu
dományos munkákat, 38 évesen a Ma
gyar Tudós Társaság levelező tagja lett, 
47 évesen pedig a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjává választották. 
1837-ben a katonaságtól századosi rang
ban nyugdíjazták; 1848-ban előbb szol
gálatonkívüli századosként tevékenyke
dett a fővárosi nemzetőrségben, aztán 
nemzetőr őrnagy lett, s a szabadságharc 
végén honvéd ezredesi rangban a honvéd 
katonai nevelőintézetek főnökének tisz
tét töltötte be. Hadifogságba esett, az ara
di hadbíróság tíz évi várfogságra ítélte, 
de nyolc hónap múltán amnesztiával sza
badult, így visszatérhetett tudományos 
munkásságához, melyet szinte haláláig 
végzett. 

Kiss Károly — a XIX. század körül
ményei között nem rövid — életét, kerek 
négy évtizeden át folytatott tudományos 
munkásságát tárja elénk Ács Tibor köny
ve. Rövid, a témát megjelölő, Kiss Ká
roly munkásságát méltató bevezetés után 
három fejezetben ismerteti hősének éle
tét, pályafutását; katonai nyelvújító és 
hadi műszótár alkotó tevékenységét; 
legvégül hadtörténészi—hadtudományos 
munkásságát. 

A jómódú, polgárosodó nemesi család
ból származó Kiss néhány héttel 16. élet
évének betöltése után, az iskolapadból 
állt be katonának: kadét lett az ekkor 
báró Weidenfeld Károly Fülöp altábor
nagy tulajdonában levő 37. magyar gya
logezredben. Jóllehet Kiss szolgálati lap
ján (1. hasonmásban 15. o., magyar for
dításban 14. o.) báró Máriássy neve sze
repel, az ezred ekkor még Weidenfeld 
nevét viselte, mivel Máriássy András al
tábornagy csak 1813-ban lett tulajdonosa. 

A katonai pályán Kiss eleinte lassan 
haladt: 1813 februárjában lett tizedes, 
ennek az évnek a végén zászlós 1815 ok
tóberében alhadnagy. E rendfokozatot 
csaknem 14 éven át viselte, főhadnagy 
csak 1829 márciusában lett. 1833 feb
ruárjában aztán alszázadosi, végül 1835. 
március 16-án századosi rangot kapott, 
egyúttal századparancsnoki beosztást, 
Lembergben. Tízévi magyarországi tar
tózkodás után „Az áthelyezés a es. kir. 
katonai vezetés tudatos törekvése volt, 
eltávolítván ezzel Kisst a hazai politikai, 
tudományos és irodalmi életből". 

Századparancsnoki kinevezésekor Kiss 
már tíz év óta foglalkozott tudományos 
tevékenységgel. 1818-ban egy másik al
hadnaggyal, Szontagh Gusztávval, aki 
később filozófusként vált ismertté, enge
délyt kért és kapott, hogy az ezred le
génységét a Bell—Lancester-rendszer se
gítségével magyar nyelven oktassák. A 
jkét alhadnagy azt is elhatározta, „hogy 

a haza és a haladás ügyének szolgálatá
ban bekapcsolódnak az új lendületet vett 
magyar irodalmi és tudományos életbe". 

Saját bevallása szerint Kiss 1813-tól írt 
dalokat, később politikai értekezéseket. 
1823-mal kezdődően sorra jelentek meg 
különféle szépirodalmi művei, versei, el
beszélései. 1825-lben tette közzé első had
történeti tárgyú tanulmányát, 1828-ban 
pedig a hadtudománnyal való foglalkozás 
és a haza fegyveres szolgálatának fontos
ságát fejtegette. 

Ilyen előzmények után lett 1831. feb
ruár 17-én a Magyar Tudós Társaság le
velező tagja, elsőként a hivatásos katona
tisztek közül. A hadsereghez való (tartozá
sa, külföldön teljiesii'tett szolgálata, minde
nekelőtt azonban elöljáróinak vele szem
beni eljárása miatt végül is választásra 
kényszerült : nyugállományba helyezését 
kérte, betegségére hivatkozva. 1837. má
jus 15-i hatállyal nyugállományú tiszt 
lett, s egy hét múlva már Pest-Budára 
érkezve, bekapcsolódott a tudományos és 
a politikai életbe. Különböző tisztségeket 
kapott, barátságba került — többek kö
zött — a Kossuth-családdal. 

„Az idős Kiss Károly életének leg
kiemelkedőbb szakasza 1848 márciusa és 
1849 augusztusa között játszódik le." 
Március elején aikadémiai előadást tartott 
„Hadi ügyünk korszerű átalakulásáról", 
egyidejűleg Kossuthnak írt levelében is
mertette álláspontját a honvédelemről, 
hangsúlyozva: „a külső ellenség ellen 
jól rendezett állandó katona kell". 

Néhány nappal később megkezdte a 
pesti nemzetőrség kiképzését; áprilisban 
az Országos Nemzetőrségi Haditanácsban 
a politikai ügyek előadója, június 9-étől 
a politikai osztály vezetője lett, június 
19-étől őrnagyi rangban. Szeptember 
22-én előléptették alezredessé, október 
23-án áttették a honvédsereghez. Ekkor 
már nemcsak a nemzetőrség, hanem az 
egész honvédség ügyeivel foglalkozott: 
november elején javasolta hadmegyék 
létrehozását, az új zászlóaljak szervezé
sének elősegítésére. 

Kiss 1849 januárjában a kormánnyal 
együtt Debrecenbe ment, itt a hadügy
minisztérium nemzetőrségi osztályának 
főnökeként dolgozott, egyidejűleg vezette 
a katonanevelési osztályt is. Május 10-én 
léptették elő ezredessé. 1849 tavaszi állás
foglalásáról Ács ezt írja: „nem a rend
fokozat miatt szolgálta a forradalom 
ügyét, hanem hazaszeretetből és meggyő-
ződésiből". A Függetlenségi Nyilatíkozat-
tal ugyan „nem értett teljes mértékben 
egyet", de mindvégig lelkiismeretesen 
dolgozott. Világosnál esett fogságba; bör
tönéből 1850. július 9-én szalbadullt. 

Közel 16 tevékeny év következett ez
után. 1851. március 17-én már előadást 
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tartott az Akadémián, — az utolsó ilyen 
szereplésére 1862-ben került sor. Hadtör
téneti értekezéseket, fordításokat készí
tett, rendszeresen elvégezte akadémikusi 
tisztéből adódó feladatait, amíg egészsé
gi állapota engedte. 

Ács Tibor könyvének II., terjedelmé
ben legkisebb fejezete Kiss Károly „ka
tonai nyelvújítói és hadi műszótár-alko-
tói tevékenységéivel foglalkozik. Kiss 
már 1829-ben tervezte „esmértető szó
tár" kiadását „a hadi-tisztségeik nevök-
ről, és a haditudományiban előforduló 
mester szavakról". Az 1832-ben kapott 
megbízás alapján a következő évben ad
ta be mintegy 1750 kifejezést tartalmazó 
munkáját, amely mindmáig kéziratban 
maradt. Ennek a szókészletnek mintegy a 
harmadát újonnan alkotta. 

1838-ban az Akadémia megbízta, hogy 
másik két levelező taggal hadi műszótárt 
készítsen. Több évi munka, különféle 
nehézségek, a munkát eredetileg irányí
tó Tanárky Sándor betegsége, majd halá
la után 1843 márciusában jelent meg a 
„Hadi Műszótár. Magyar—németül és né
met—magyarul". A kis kötet első része 
3534, a második 3851 katonai kifejezést 
tartalmaz. 

A következő években Kiss folytatta 
szótárszerkesztői tevékenységét egyéb tu
dományos tevékenysége mellett. 1847 jú
niusában megjelentette a „Nemes szabad 
kir. Buda fővárosa, polgár hada gyakor
latainál divatozó vezér szavak" című, 
magyar és német nyelvű munkáját. K i - . 
fejezéseinek jelentős részét egy év múl
tán a szabadságharc honvédseregében 
használták, így a katonai nyelvbe ke
rülve, egy részük általánossá vált. Ilyen 
szó a honvédelem, a honvédsereg, a nem
zetőr, úgyszintén a napiparancs, a béke
kötés, — és lehetne hosszan folytatni a 
felsorolást. Alkotott továbbá számos „pa
rancsszót" vagy „vezérszót", így tőle szár
mazik a vigyázz, a pihenj, az igazodj sza
vunk is. 

Kiss nyelvújító, katonai szakszó alko
tó tevékenysége még ma sem ismert 
eléggé, ez ideig nem kapott kellő mélta
tást. Teljes joggal írja Ács Tibor: „ . . . a 
Kiss alkotta szép számú és ma is hasz
nálatos katonai műszavak a nyelvi szótá
rakban alig szerepelnek vagy megalkotá
sukat másnak tulajdonítják". 

Ács munkájának utolsó fejezete Kiss 
hadtudományi és hadtörténészi munkás
ságával foglalkozik. Ilyen munkái nem 
érik ugyan el a korabeli európai, francia 
és német szerzők színvonalát, mégis tény, 
hogy a XIX. század első felében „írásai
val és tudományszervező tevékenységé
vel . . . kiemelkedő és vezető szerepet ját
szott". 

Részben idegen nyelven megjelent 

munkákat fordítptt és jelentetett meg, 
részben önálló dolgozatokat írt, a magyar 
és az egyetemes hadtörténelem tárgykö
réből, beleértve százhúsz magyar katona 
életrajzát is. Ez utóbbi munkája tíz foly
tatásban jelent meg a Tudományos Gyűj
teményben. Ismételten foglalkozott a 
francia forradalom háborúival, és termé
szetesen Napóleon tevékenységével, je
lentőségével. 1840. december 14-én tar
totta meg székfoglaló felolvasását: „Mi 
okozta a franczia köztársaság harcznye-
reségeit? Gyózedelmeinek mi adott olly 
hatalmas befolyású sikert?" A francia 
forradalom hadügyének vizsgálata, álla
pítja meg Ács Tibor, „egyértelmű haladó 
polgári tudományos és politikai állás
foglalás volt". 

írói és fordítói, továbbá előadói tevé
kenysége mellett Kiss rendszeresen készí
tett bibliográfiákat, javaslatokat tett ha
zai és külföldi szerzők műveinek kiadá
sára, ismételten foglalkozott a magyar 
hadügy átalakításával, korszerűsítésével. 
A szabadságharc idején — hivatali mun
kája mellett — szabályzatokat készített 
és szerkesztett. 

1850-től kezdve folytatta hadtörténet-
írói és műfordítói tevékenységét. 1851-
ben előadást tartott az Akadémián „A 
hadi történelmi írás elméletéről", mely 
öt évvel később „A hadi történészet" cím
mel az Űj Magyar Múzeumban jelent 
meg nyomtatásban. Több előadás és ér
tekezés, továbbá fordítás után utolsó 
munkája egy bírálat volt, Asbóth Lajos 
volt honvédezredesnek a francia hadse
regről írt dolgozatáról. 

Ács Tibor összefoglaló értékelése: 
„Kiss Károly hadtudományi és hadtör

ténészi munkássága elismerésre és meg
őrzésre méltó, írásaiban számos, a ma 
számára is hasznosítható értékes hadtu
dományi gondolatot és követendő mód
szert találunk." 

Az eddigiekből logikusan következik, 
hogy helyeselni kell Ács Tibor témavá
lasztását, és lényegében egyet kell érteni 
választott témája kidolgozásának módjá
val, beleértve a szerkezeti megoldást is. 
Munkájának elolvasása után azonban 
hiányérzet marad bennünk, Kiss életé
nek éppen a szerző által is „legkiemelke-
dőbb"-nek minősített szakaszát, 1848— 
49. évi tevékenységét illetően. Ez a sza
kasz, benne elsősorban Kissnek az Orszá
gos Nemzetőrségi Haditanácsban, majd a 
hadügyminisztériumban végzett munkája 
— a fennmaradt gazdag levéltári anyag 
bizonysága alapján is — mindenképpen 
külön fejezetben való tárgyalást igényelt 
volna. 

Másik megjegyzésem Kiss hadtudemá-
nyos-hadtörténészi munkásságának Ács 
Tibor általi bemutatására és értékelésére 
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vonatkozik. A munka alcíméből, beveze
téséből, nemkülönben III. fejezetének cí
méből kitetszőleg Ács Tibor őt minde
nekelőtt hadtudósnak tekinti, így kívánja 
bemutatni. Igaz, a hadtudomány felől ki
indulva, a hadtörténet, a hadtörténetírás 
ennek része. Véleményem szerint Kiss 
elsősorban hadtörténelemmel foglalko
zott, s e tevékenysége során, tanulmá
nyai, fordításai, és jelentős hadtörténet
írói alkotásai során — de éppen ezekből 
kiindulva, ezek alapján — eljutott a 
hadtudományhoz, művelte is ezt. Ezért 
határozottabban, egyértelműbben kellett 
volna megfogalmazni azt a tényt, hogy 
Kiss a XIX. század első felében lényegé
ben nem létező magyar hadtudomány 
megteremtésére tett bizonyos kezdeti lé
péseket, hadtörténeti munkáival, fordítá-

A hitleri Németországnak a Szovjet
unió elleni hódító háborúja egyben egy 
kapitalista hatalomnak a létező szocia
lizmus elleni háborúja is volt. Az ismer
tetett könyv 170 megrázó dokumentuma 
az elfoglalt szovjet területeken beveze
tett német katonai közigazgatás műkö
dését mutatja be, amely közvetlen fel
adat rangjára emelte a szocialista álla
mi és társadalmi rend megsemmisítését, 
ezzel párhuzamosan a gyarmatként ke
zelt szovjet területek gazdasági kifosztá
sát, a lakosság kényszermunkára fogá
sát vagy kiirtását. íme néhány részlet a 
bizonyító erejű eredeti dokumentumok
ból: 

A német hadsereg főparancsnokságá
nak 1941. július 25-i parancsából a meg
szállt területek lakosságával szembeni 
bánásmódról: „ . . . Gondolkodásmódjuk 
és magatartásuk alapján veszélyesnek tű
nő gyanús elemeket át kell adni a biz
tonsági szolgálat különítményeinek . . . " 

A XXX. német hadtest egyik alakula
tának Kolyma helységben, 1941. augusz
tus 2-án 15.15—19.00 közötti akciójáról 
szóló beszámolójából: „ . . . összesen 400 
személyt tartóztattunk l e . . . A 400 sze
mélyből 98 bizonyíthatóan a Kammiunis-
ta Párta tagja volt. . . . Az előbbi 98 sze
mélyt újbóli kihallgatás után Prast SS 
százados parancsára a helységen kívül 
agyonlőttük. . ." 

saival, több hadtudományi írásával hoz
zájárult a magyar hadtudomány kiala
kulásához. 

Végül szóvá lehetne tenni bizonyos fo
galmazási vagy fordítási pontatlanságo
kat, olyan elírásokat, mint az, hogy az 
említett Asbóth Lajosról tévesen az áll,, 
hogy honvéd tábornok volt, de ezek he
lyett inkább egy javaslatot fogalmaznék 
meg. Egyetértve Ács Tibor idézett végső 
értékelésével, mindenképpen hasznos 
lenne, meglevő igényt elégítene ki, ha 
Kiss Károly életének és munkásságának 
megismerése után az e könyvet gondoz» 
Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó köz
readná Kiss Károly ma szinte hozzáfér
hetetlen legfontosiaibb munkáit. 

Borús József 

A XXXIII. német hadtest munkaerőt 
és igavonó állatokat szerző, 1943. június 
3-i akcióját elrendelő parancsából: 
„ . . . 05.00-kor rajtaütésszerűén a terület 
minden helységét megszállni különítmé
nyekkel . . . Minden 14—50 életév közötti 
férfit, minden 14—45 év közötti nőt azon
nal és kivétel nélkül összeszedni... Min
den helységben 20 gyerekre egy tehén 
m a r a d . . . " 

A csernyigovi kerület biztonsági szol
gálata parancsnokának 1943. március 19-i, 
a polgári lakossággal szemben terrorak
ciókkal kapcsolatos utasításából: „ . . . 
Minden mezőgazdászt agyonlőni. Minden 
gyereket agyonlőni. Minden falvat mara
déktalanul felégetni . . ." 

Néhány évvel ezelőtt a „Holocaust" ké^ 
pei megdöbbentették Nyugat-Németor
szág lakosságát. A fiatalok alig tudtak 
valamit apáikról, nagyapáikról, a hetve
nes években megélénkülő, a náci időket 
ismertető híradás pedig inkább leplezte, 
mint bemutatta a valóságot. Az időseb
bek milliói hallgattak arról, hogy vala
mikor, tisztes polgárokként, felrúgták a 
„tisztes" polgári társadalom törvényeit és 
erkölcsi normáit, s helyükbe saját alvi
láguk, a tolvajok, kerítők, rablógyilko
sok, orgazdák erkölcsi értékrendszerét 
emelték törvénnyé. Ezek az önmagukat 
megkülönböztető, felsőbbrendű „állam
polgárok" osztozkodhattak az alacsony-

OKKUPATION, RAUB, VERNICHTUNG 
Dokumente zur Besatzugspolitik der faschistischen Wehrmacht 

auf sowjetischem Territorium 1941 bis 1944 

(Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1980. 432 o.) 
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rendű, puszta „államhoz tartozók*' pozí
cióin, vagyonán, lakásain, boltjain, majd 
a közös gazságokban egymás cinkosává 
süllyedve fegyveres erőszakkal tettek 
szabad, prédává más országokat. A „Ho
locaust" akkor jelent meg a német kép
ernyőkön, amikor a polgári tömegkom
munikációnak már-már sikerült elhitet
nie egy transzcendensre nagyított bűn
bak, egy démoni Hitler-kép révén, hogy 
a német polgárnak, a náci szervezetek 
25 millió tagjánialk, a nyugaton most „über 
alles geachtete" Wehrmacht katonáinak 
tiszta lehet a lelkiismerete, mert ők in
kább áldozatai voltak a farkas-világnak, 
mint saját történelmük felelős alakítói. 
A polgári zsurnalizmus azt tálalja, amit 
a korábban cinkos polgár ma elvár és 
amiért fizet: a történelem ítélőszéke előt
ti felmentést az őszinte önvizsgálat, a 
múlttal való szembenézés helyett. A „Ho
locaust" ezt zavarta. Hát hogyne zavar
ná akkor a szovjet területeken elkövetett 
bűntények felidézése, az „Okkupation, 
Raub, Vernichtung," az okkupáció, rab
lás , megsemmisítés dokumentumainak 
kommentárok nélküli, száraz közlése? 

A polgári társadalom a forradalmi 
munkásmozgalomtól megrettenve életre 
hívta a kollektív őrültséget, a fasizmust. 
A. burzsoá parlamentarizmusban hivő fi
nánctőkés csoportok helyébe a legreak-
ciósabb, legsovinistább, legagresszívebb, 
nyílt terrorista diktatúrára törő finánc
tőkés csoportok léptek. Ez is, az is a 
bank- és ipari tőke hatalmát jelentette. 
Mindegyikük halálos ellensége volt, és 
az ma is a létező szocializmusnak. A 
munkások hatalmának a megsemmisíté
se ma is cél. 

A cionista zsidó állammal szembeni 
gesztus nyugaton létrehozta a „Holocaus
tot". A Szovjetunió elleni háború rém
tettei azonban a nyugati tömegkommu
nikációban még nem kaptak méltó he
lyet. A 170 megrázó dokumentumot tar
talmazó kötetet a német munkások álla
ma adta ki. Ez a könyv újra a legtelje
sebb szembefordulás a német polgári 
múlttal. Nemcsak az elkövetett fasiszta 
bűntények kapnak benne nyilvánosságot, 
hanem a fasizmust szülő tőkés társada
lom tagadása is. Nemcsak az okozat, az 
ok is a Német Demokratikus Köztársaság 
dolgozóinak történelmi esküdtszéke elé 
került. A Norbert Müller által összeál
lított, eddig nem publikált vagy teljesen 
ismeretlen dokumentumok egyértelműen 
bizonyítják, hogy a hitleri Németország 
a Szovjetunió elleni háborúban a létező 
szocializmus teljes megsemmisítésére tö
rekedett, a német ipari és banktőke ét
vágyának rablott nyersanyagokkal és 
kényszermunkásokkal való maximális ki
elégítése mellett. 

Köztudott, hogy minden háborúban az 
ellenséges hadseregtől megszállt ország 
kénytelen elviselni a hadiállapot közvet
len következményeit, az áldozatokat, ter
heket, a hátrányokat, mert az energiku
san vezetett hadjáratok az ellenfél kato
nai, politikai, anyagi, szellemi és erköl
csi erőit akarják megtörni. A pusztítá
sok és atrocitások mértékét a kor és az 
egyes hadseregek hadi szokásai mellett 
alapvetően az határozza meg, hogy a há
borút vívó felek azonos, vagy egymással 
ellentétes társadalmi rend képviselői-e. 
A tőkés társadalmi rend hadseregei a pá
rizsi kommün leverésétől kezdve a viet
nami háborúig különös kegyetlenséggel 
harcoltak mind a forradalmi munkás
mozgalom fegyveres erőivel, mint az őket 
támogató lakossággal szemben. A polgá
ri zsurnalizmus pedig a szocializmussal 
szemben mindig tudott, s tud olyan hisz
térikus félelmet kelteni, hogy a „tisztes" 
polgári lelkiismeret mozdulatlan marad, 
ha kiderülnek a politikát erőszakos esz
közökkel folytató katonák kegyetlenségei. 

Norbert Müller kötetének tematikailag 
és időrendben csoportosított dokumen
tumai először a fasiszta megszálló poli
tika előkészületeivel foglalkoznak, ame
lyek 1941 márciusától követhetők nyo
mon. Különös figyelmet érdemelnek azok 
az intézkedési tervek, amelyek a lakosság 
várható ellenállásának elfojtására, vala
mint az elfoglalt területek kifosztására 
irányultak. A különböző szintű utasítá
sokból kirajzolható a megszálló erők, a 
katonai közigazgatás felépítése, szervezé
se és működési szabályai. A megszállás 
jellegét alapvetően meghatározta Keitel 
parancsa: „A bolsevizmus a nemzetiszo
cialista német nép halálos ellensége." 

Az okkupáció első időszaka 1941/42 te
léig* tartott, amelynek fő jellemzője volt, 
hogy formailag létrejött ugyan a polgári 
közigazgatás, de lényegében funkcióit a 
katonai közigazgatás látta el. Tevékeny
sége arra irányult, hogy a volt kizsák
mányoló osztályok tagjaira, a kollaborán-
sokra támaszkodva szétverje a szocialista 
közigazgatást, s helyébe saját hatalmi ap
parátust építsen ki. A lakosság ellenál
lása miatt azonban az elfoglalt területek 
biztosítása szinte teljes egészében a ka
tonai alakulatokra, az SS és SD külö
nítményekre várt. Ezek a különböző 
fegyveres csoportok hajtották végre a 
nemkívánatos vagy ellenállást tanúsító 
szovjet állampolgárok tömegeinek kivég
zését, a megszállt országrész kifosztását. 

A fasiszták Moszkva alatti vereségével 
kezdődött a megszállás 1943 nyaráig ter
jedő időszaka. Ezekben a hónapokban a 
német hadvezetés a hadsereg különböző 
rendeltetésű katonai és biztonsági alaku
latai bevetésével elsősorban arra töreke-
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dett, hogy egyrészt a hadiipar igényei
nek megfelelően minél nagyobb tömegű 
kényszermunkást és nyersanyagot szállít
son Németországba, másrészt megfékezze 
a mind jobban kibontakozó partizán
mozgalmat. 

A Wehrmacht állandó visszavonulása 
jellemzi 1943 nyarától a frontot. Ekkor 
kezdődik, s a Szovjetunió területének tel
jes kiürítéséig tart a megszállás harma
dik időszaka. A szovjet hadsereg és a 
partizánmozgalom csapásai alatt szétesett 
az okkupációs szervezet. A német had
vezetésnek azonban komoly katonai, SS 
és SD erők bevetésével sikerült végre
hajtania a „felégetett föld" stratégiáját, 
amelybe beletartozott a lakosság milliói
nak kivégzése vagy elhurcolása, a fellel
hető kultúrkincsek elszállítása vagy meg
semmisítése, nyersanyagok, termények, 
mozdítható gépek elrablása, s minden 
más elpusztítása. 

A dokumentumok fejezetcímei a né
met megszálló tevékenység különböző te-

A szerző, a Paris X. egyetem tanára, a 
XIV—XV. századi hadtörténelem specia
listája, már számos kiváló munkát írt e 
kor had- és művelődéstörténetéről. Jelen 
művében átfogó képet kíván adni a há
ború szerepéről a középkori világban. A 
kötet igényességét és színvonalát már a 
sorozat és a kiadó is fémjelzi, hiszen a 
régi és az új Clio sorozatban a francia 
történetírás legkiválóbbjainak munkái 
láttak napvilágot. 

Mindjárt elöljáróban megállapíthatjuk, 
hogy a kötet méltó a sorozathoz. Rend
kívül sokszínű képet nyújt a középkori 
háborúkról, s a recenzens nem tudja, 
hogy ä szempontok bőségét, a szerkezet 
áttekinthetőségét, a stílus egyszerűségét 
és világosságát, az adatok sokaságát, vagy 
a felvetett problémák érdekességét di
csérje elsősorban. 

A szerző elöljáróban megjegyzi, hogy 
munkáját a latin kereszténység területé
re, ezen belül is Franciaország, Anglia, 
Németország, Itália s az Ibér-félsziget te
rületére korlátozza. Kelet- és Észak-
Európáról tehát — sajnos — nem szól, 

rületeire utalnak: 1. A katonai okkupá
ciós rendszer előkészítése és létrehozása; 
2. A Wehrmacht részvétele a szovjet la
kosság tömeges megsemmisítésében ; 3. Az 
okkupációs erők alkalmazása a népi el
lenállás elfojtásában; 4. Kulturális és 
gazdasági javak rablása katonai szervek 
részéről; 5. A Wehrmacht szerepe a szov
jet lakosságnak kényszermunkára törté
nő elhurcolásában; 6. A fasiszta csapa
toknak a „felégetett föld" és a lakosság 
tömeges elhurcolásának stratégiája a 
visszavonulás közben. 

A könyv végén igen részletes rövidítés-, 
név- és helységnévmutató található, igen 
hasznos segítségként a témával foglalko
zó kutatók számára. A dokumentumkö
tet tagadhatatlanul komoly fegyver a fa
siszta Wehrmachtot felmenteni akarók
kal szembeni ideológiai harcban. A ke
vésnek tűnő 2000 példány ellenére is. Jó 
lenne magyar fordításban is közkinccsé 
tenni. 

Bencze László 

s nem foglalkozik a középkori haditen
gerészettel sem. 

Contamine művét három részre osztot
ta. Az első részben 1018 tételből álló ki
váló bibliográfiát közöl, s a recenzensnek 
sajnálkozva kell megállapítania, hogy a 
benne felsorolt művek jórésze hazánk
ban nem hozzáférhető — legfeljebb 
könyvtárközi kölcsönzés útján. 

A második rész a középkori hadtörté
nelem fő vonalainak felvázolása. E rész 
I. fejezete a „barbárokkal", vagyis a nép
vándorlás korával foglalkozik (V—IX. 
század), a második a „hűbéri korszak
kal", mely a szerző szerint a X. század 
kezdetétől a XII. század közepéig rtart, 
a harmadik a középkor „csúcspontjával" 
a XII. század közepétől a XIV. század 
elejéig tartó korszakkal, a negyedik pe
dig a későközépkorral: a XIV. század 
kezdetétől a XV. század végéig. A feje
zeteken belül az egyes alfejezetek a kor
szakok általános jellemzésén kívül az 
egyes országok hadtörténelmi fejlődését 
vizsgálják. 

A kötet harmadik része egyes érdeke-

PHILIPPE CONTAMINE 

LA GUERRE AU MOYEN AGE 
Nouvelle Clio 24. 

(Presses Universitaires de France, Paris, 1980. 485 o.) 
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sebb témákkal foglalkozik, így a fegyver
zet és felszerelés, a tüzérség, a hadmű
vészet kérdéseivel, a háború, a hatalom 
és a társadalom összefüggéseivel, és mint 
a mentalitás kérdéseit is fontosnak tartó 
mű, a személyes bátorság problémájával, 
valamint a háború jogi, erkölcsi és val
lási vonatkozásaival. 

A felsorolt részeket tartalmilag ismer
tetni csak hosszú tanulmányban lehetne, 
ezért meg kell elégednünk a szerző fő 
konklúziói egy részének közlésével. 

A szerző szerint a korszak háborúi — 
a népvándorlás befejeződése után — nem 
inváziós-migrációs háborúk, melyekben 
nagy néptömegek változtatnak helyet. 
Nincsenek rabszolgaháborúk sem, bár a 
„szociális színezetű belháborúk" nem is
meretlenek. Hegemón háborúk sincsenek, 
melyek során egy nagyhatalom óriási te
rületeket hódítana meg, s csak a vizsgált 
terület szélein zajlanak a letelepült és 
nomád népek közti háborúk. A XI. szá
zad óta a háborúk sűrűn lakott terüle
teken folynak, hol igen sok a vár, s a 
háborúk nagyrésze egészen kicsi méretű 
— szomszédok közötti perpatvar. A latin 
keresztény világon belül nagyobb hódí
tási, vagy visszahódítási kísérletek (1066 
után) nincsenek, csak kifelé folynak ilyen 
jellegű háborúk. 

A kor háborúi között vannak nagy 
pusztulással járók, mint a normannok 
angliai hódítása, a százéves háború Fran
ciaországban, a huszita háborúk Sziléziá
ban, vagy egyes városok közötti harcok. 
De a középkori háborúk — a szerző sze
rint — nem eléggé számosak, állandóak 
és intenzívek ahhoz, hogy gyógyíthatat
lan károkat okozzanak, legfeljebb kisebb 
területeken. 

A háború — pusztításai mellett — elő 
is segítette a gazdasági és társadalmi fej
lődést. A hadizsákmányból egyes népek 
és rétegek meggazdagodtak, pl. a skan
dinávok, vagy Velence. A karoling arisz
tokrácia a hódításból élt, s mikor a fran
kok hódító háborúi megszűntek, rögtön 
gazdasági krízisbe került. A háború a 
fegyverzet fejlődésén kívül a fémfeldol
gozás, gépgyártás, szállítás, kartográfia, 
földrajz stb. fejlődését is segítette. 

Megállapítja, hogy a középkor társa
dalma elsősorban „hadi" társadalom, s 
igen sok a fegyverviselő. De ismeri a kor 
a „nem harcolók" (inermes) fogalmát is. 
A sorozás majdnem ismeretlen, a har
cosréteg hivatásos. A lakosság többi ré
sze nincs teljesen kizárva a hadviselés
től, de részvételük epizódszerű, csak kri
tikus helyzetekben hívják őket fegyver

be. A középkori etika nincs teljesen a 
katonai értékek uralma alatt, a keresz
tény vallásos, az udvari és a polgári eré
nyek is lényegesek. 

A szerző — sokak számára talán meg
lepő — véleménye szerint a középkori 
háborúknak (XI. század eleje óta) kisebb 
a társadalmi romboló szerepe, mint más 
korszakok háborúinak. Nem eredménye
zik a tömegek rabszolgasorba döntését, 
s ritka a lakosság teljes kifosztása, vagy 
egész népcsoportok elűzése. A konfliktu
sok csak karcolták a társadalom felüle
tét. Ami a háborúk számát illeti, az sem 
nagyobb, mint a XVI—XVII. században. 

A középkor azért tűnik harciasabbnak, 
mint más korszakok, mert ekkor harcos
nak lenni dicsőség, a háború nem rejtet
ten folyik, hanem látványosan, szégyen
kezés nélkül. 

A hadseregek jóval kisebbek, mint az 
ó- vagy az újkorban. A vizsgált terüle
ten és korszakban egyetlen hatalom sem 
tudott 100 000 főnél többet kiállítani, még 
egészen rövid időre sem. A legnagyobb 
létszámokkal a XIV. század első évtize
deiben találkozunk. Nem lehetetlen, hogy 
1340-lben a francia királynak 100 000 ka
tonája is volt, az angol királynak pedig 
(holland és német szövetségeseivel együtt) 
50 000 harcosa. A XV. század második fe
lében, ha az összes harcképes svájcit 
mozgósították volna, 50—60 000 főnyi 
hadsereget alkottak volna. 20 000 főnyit 
többször ténylegesen is kiállítottak a 
svájciak. 

Nem annyira a nagyobb hadseregek ki
állítása volt nehéz, hanem több hétig 
való ellátásuk. Ezért a középkorban alig 
találkozunk állandó hadseregekkel. A 
legnépesebb és leggazdagabb Franciaor
szág a XV. század 2. felében 8 millió la
kosával nehezen tud 15 000-es állandó 
haderőt fenntartani, mert nem volt meg 
hozzá a szükséges pénzügyi és katonai 
szervezet, mely éppen a háborúk, a hadi 
erőfeszítések következtében alakult ki, 
később. A XV. századi államoknál nem 
volt kivételes eset, hogy erőforrásaiknak 
felét háborúzásra, hadakozásra fordítják. 

Ismertetésünkben Contamine kötetének 
— hogy a szerző kifejezését használjuk 
— csak „a felületét karcoltuk", aki a ki
váló munkát jobban meg akarja ismerni, 
kénytelen azt elejétől végéig elolvasni, 
amit minden érdeklődőnek ajánlhatunk. 

A művet kiválósága s témájának ér
dekessége miatt magyar nyelven is he
lyénvaló lenne kiadni. 

Borosy András 
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Németh Gyula: Részletek a sopronkőhi
dai fegyház történetéből. 1—3. r. — 
Soproni Szemle, 1980. 1—3. sz. 1—16., 
97—116., 194—209. p. 

Prőhle Jenő—Kubinszky Mihály: Hozzá
szólás Hiller István—Németh Alajos: 
A háború és a felszabadulás krónikája 
(Sopron 1941—1945.) c. tanulmányához. 
— Soproni Szemle, 1980. 1. sz. 90—92. p. 

Putika György: A háború véghánapjai. 
1. r. 1944. május 5. [Budapest bombá
zása. — Repülés, 1980. 5. sz. 11. p. 

Punka György: A háború véghónapjai. 
2. r. 1944. június. [Almásfüzitő bombá
zása. — Repülés, 1980. 5. sz. 14. p. 

Punka György: A háború véghónapjai. 
3. r. 1944. július 2. [Légiharc a Duna 
felett.] — Repülés, 1980. 10. sz. 16. p. 

Punka György: A háború véghónapjai. 
4. r. 1944. szeptember. [Német repülő
gép elfogása.] — Repülés, 1980. 11. sz. 
16. p. 

Punka György: A háború véghónapjai. 
5. r. 1944. október 23. [A 102/1 magyar 
gyorsbombázó század orosházi bevetése 
és harca a szovjet vadászokkal.] — Re
pülés, 1980. 12. sz. 15. p. 

Salamon Konrád: A Márciusi Front. Bp. 
Akad. K. 1980. 180 p. 
(Értekezések á történeti tudományok 
köréből. US. 92.) Bibliogr. a lábjegy
zetekben. 

Sipos Péter: Történész szemmel az Októ
beri vasárnap c. filmről. — História, 
1979. 1. sz. 18. p. 

Sipos Péter—Vida István: Az Egyesült 
Államok és Magyarország a második 
világháború végén. — Valóság, 1980. 
2. sz. 70—85. p. 

Sipos Péter—Vida István: A Magyaror
szágra irányuló USA-propaganda a má
sodik világháború időszakában. (A Tör
ténész Világkongresszus anyagából.) — 
PK, 1980. 4. sz. 161—162. p. 

Skripecz Sándor: „Égi jelek" Sopron fe
lett (1944). — Soproni Szemle, 1980. 2. 
sz. 176—178. p. 
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Szita Szabolcs: Észrevételek Hiller Ist
ván—Németh Alajos: A háború és a 
felszabadulás krónikája (Sopron 1941— 
1945) c. tanulmányához. — Soproni 
Szemle, 1980. 2. sz. 129—142. p. 

Szita Szabolcs: Észrevételek egy válasz 
kapcsán. (Hiller—Németh: A háború és 
a felszabadulás krónikája. — Soproni 
Szemle, 1980. 4. sz. 324—325. p. 

Turányi László: A budai nyilasok rémtet
teinek vizsgálata. — Belügyi Szemle, 
1980. 4. sz. 92—96. p. 

Hazánk felszabadulása 

Bak Pál: Találkozás harmincöt év után. 
Az egykori harcok színhelyén. [Kömlő 
község felszabadulása. és Szergej 
Ivanovics Gerebenszkij, a Szovjetunió 
Hősének visszaemlékezése.] — Népsza
badság, 1980. 89. sz. 10. p. 

Balogh János K.: Tolna megye felszaba
dulása. — Tolnai Könyvtáros, 1980. 1. 
sz. 64—81. p. 

Bán Magda: Történet két hangra. [Sze
men Prokofevics Szerih visszaemléke
zése.] — Ország Világ, 1980. 14. sz. 4— 
5. p. 

Békési József: Az ország teljes felszaba
dítása. Battonyától Nemesmedvesig. — 
Magyar Rendőr, 1980. 14. sz. 10. p. 

Bertalan István Béla: Kilátás a Gellért
hegyről. [Nikolaj Lendics részvétele 
Budapest felszabadításában.] — Polgá
ri Védelem, 1980. 2. sz. 8—10. p. 

Borús József: A felszabadító harcok Sza
bolcs-Szatmárban 1944 októberében. — 
Szabolcs-Szatmári Szemle, 1980. 3. sz. 
75—83. p. 

Botos János: Mit kell tudni hazánk fel
szabadulásáról? (Bp.) Kossuth K. 1980. 
184 p. 
Bibliogr. 177—180. p. 

Csendes László: Budapestnél a felszaba
dítók. Reményteljes napok: 1944 de
cember. — N, 1980. 51—52. sz. 4. p. 

Csizmadia György: Budapest felszabadí
tása. — Magyar Rendőr, 1980. 6. sz. 
3. p. 

Djakov, A. V.: Magyarország 1945. — 
Egy történész egyenruhában. — Histó
ria, 1980. 1. sz. 20—21. p. 

Felszabadulás 1944—1945. Pest szabad. — 
MHSZ Élet, 1980. 1. sz. 20—21. p. 

Felszabadulás 1944—1945. Két zászló a 
vár ormán. — MHSZ Élet, 1980. 3. sz. 
20—21. p. 

Felszabadulás 1944—1945. A balatoni 
hadművelet. — MHSZ Élet, 1980. 5. sz. 
20—21. p. 

Felszabadulás 1944—1945. Magyarország 
szabad! — MHSZ Élet, 1980. 7. sz. 20— 
21. p. 

Felszabadulásunk ünnepén. — HSz, 1980. 
4. sz. 1—4. p. 

Geraszimova, Galina—Baranov, Jur i j : A 
dicsőségrend lovagja. (Anton Romensz-
kij, a Magyarország felszabadításáért 
folytatott harcok résztvevője.) 1—2. r. 
— Magyar Rendőr, 1980. 14., 15. sz. 6. p. 

Godó Ágnes: A Drávától a Muráig. (Az 
I. bolgár hadsereg.) N, 1980. 7. sz. 
II . p. 

Gyarmati György: A körülzárástól a fel
szabadulásig. Budapest, 1944. novem
ber—1945. február. (Krónika: összeáll. 

.) — História, 1980. 1. sz. 20—21. p. 
Gyarmati György: Budapesttől Sopronig. 

1945. február 15—április 4. (Krónika. 
összeáll. .) — História, 1980. 2. sz. 
22—23. p. 

Hutorov, A. : Egy katona naplójából. [Ba
laton környéki harcok résztvevője.] — 
Ország Világ, 1980. 14. sz. 4—5. p. 

Juhász Zsolt : Nagyatád felszabadulása. — 
Somogyi Honismereti Híradó, 1980. I. 
sz. 3—26. p. 

Kállai Gyula: Nemzeti felemelkedésünk 
útján. Felszabadulásunk 35. évforduló
jára. — Társadalmi Szemle, 1980. 4. 
sz. 31—38. p. 

Kárpáti Ferenc: Szabadságunk harminc
öt éve. — Ho, 1980. 3. sz. 3—11. p. 

Kiáltvány Szekszárd Város Dolgozó Né
péhez! 1944. december. (Közli: Sz. Bá
nyai Irén.) — Dunatáj, 1980. 1. sz. 8— 
9. p. 

Kobal, Rudolf—Kristóf Attila: A harc
kocsizó harmincöt éve. 1—10. r. (V. A. 
Guszev emlékezése Magyarország fel
szabadítására.) — Magyar Nemzet, 70. 
sz. 9., 72. sz. 8., 73. sz. 6., 74. sz. 6., 
75. sz. 7., 76. sz. 9., 77. sz. 7., 78. sz. 7., 
79. sz. 7., 80. sz. 13. p 

Komiszszarov, N. V.: Harc Budapestért. 
— HK, 1980. 1. sz. 134—141. p. 

Kovács Dénes, G.: A 23 éves kapitány. 
(Rot Sándor, Tolbuhin főtolmácsa, fel
derítő századparancsnok.) — Határőr, 
1980. 13. sz. 12. p. 

Kovács Dénes, G. : Ne lőjetek a Zeneaka
démiára! (Rot Sándor, Tolbuhin mar
sall főtolmácsának emlékezése Buda
pest ostromára.) — Esti Hírlap, 1980. 
82. sz. 3. p. 

Kovács Jenő: A fogoly SS vezérezredes. 
— Ország Világ, 1980. 7. sz. 6. p. 
Ladvánszky Károly : Felszabadulásunk 

35. évfordulójára. — Magyar Rendőr, 
1980. 14. sz. 4. p. 

Lukácsy József: Ismét magyar földön. 
[Szergej Alékszandrovics Andrjuscsen-
ko, Borász Nikolaevies Jereimin, Ivan 
Nikolaevi-cs Szkacskov.] — Ország Vi
lág, 1980. 16. sz. 2. p. 

[Luknickij] Luknyickij, Pavel: Magyar 
napló. 1944. november—1945. április. 
(Vengerszkij dnevnik. Ford. Székely 
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Andorne. Bp.) Kossuth K.—Zrínyi K. 
1980 238 p. illusztr. 

Luknickij, Pavel: Magyar napló. (Részlet 
Magyarország felszabadításáról.) — 
Népszabadság, 1980. 80. sz. 17. p. 

Magyar Pál: Buda, 1945. március. — Űj 
Tükör, 1980. 14. sz. 18—19. p. 

Magyarország felszabadítása. Tanulmá
nyok hazánk felszabadításának törté
netéből. (Szerk. Száva Péter.) 3. kiad. 
(2. jav. kiad.) Bp. Zrínyi K.—Kossuth 
K. 1980. 420 p. 24 t. 
Bibliogr. 419—[421]. p. 

Máté György: Budapest szabad: (Bp.) 
Móra K. (1980.) 249, [7] p. illusztr. 

Németh Zoltán: A második világháború 
Győr-Sopron megyei hadműveletei 
(1945. március 26—április 4.) — Sopro
ni Szemle, 1980. 4. sz. 289—302. p. 

Némethi Györgyi: Anna regénye. [Anna 
Alekszandrovna Ko val j ova Magyaror
szág felszabadításában.] — Ország Vi
lág, 1980. 52. sz. 8—9. p. 

ölvedi Ignác: Magyar katonák Buda fel
szabadításában. — Ho, 1980. 2. sz. 54— 
55. p. 

ölvedi Ignác: A magyarországi felszaba
dító hadműveletről. — Ho, 1980. 3. sz. 
17—23. p. 

Péter László: Amikor Szegeden dobogott 
az ország szíve. (1944—1945.) — Kri
tika, 1980. 4. sz. 6—7. p. 

Pljacsënko, P. F.: A harcok sűrűjében. 
A magyarországi felszabadító harcok 
résztvevőjének visszaemlékezése. — 
HK, 1980. 1. sz. 124—133. p. 

Szakoly Gábor: A felderítő útja. Emléke
zés a felszabadító harcokra (Alekszej 
Nikolaevics Zajcev). -* N, 1980. 14. sz. 
8—9. p. 

Szalipszki Endre: Beszélgetés felszaba
dítókkal. 1—3. r. (Geiger Béla, O. K. 
Agátov, R. I. Szalganik emlékezése.) 

— Magyar Hírlap, 1980. 78. sz. 4., 79. 
sz. 2., 80. sz. 13. p. 

Szanati József: A szovjet tábori tüzérség 
a magyarországi felszabadító hadműve
letekben. — Ho, 1980. 5. sz. 64—70. p. 

Szekeresne Niszler Mária: A táti hídfő. 
— HK, 1980. 1. sz. 102—123. p. 
Szomszéd Imre: Az első felszabadult ma

gyar község. — Politikai Főiskola Köz
leményei, 1980. 2—3. sz. 197—200. p. 

Sztankay József: Magyarok a szabadító 
hadseregben. — Népszava, 1980. 70. sz. 
4—5. p. 

Takács Éva: Varga István nyugdíjas 
MÁV műszaki főellenőr blokkmester 
visszaemlékezése a Baja—Bátaszék 
vasútvonalon 1944—1945-ben történt 
eseményekre. — Somogyi Honismereti 
Híradó, 1980. 1. sz. 27—34. p. 

Tóth Sándor: Meghiúsult a „tavaszi éb
redés". A dunántúli harcok. (1945. már
cius). N, 1980. 11. sz. 11. p. 

Tóth Sándor: Az utolsó harcok. Buda 
ostroma. — N, 1980. 5. sz. 11. p. 

Tóth Sándor: Az utolsó harcok hazánk 
területén. — N, 1980. 13. sz. 11. p. 

Tuza István: Történelmi sajtószemle. 
(Hétről hétre a felszabadítók nyomá
ban. 1—14. r.) — Magyar Ifjúság, 1980. 
január 4—1980. április 4-ig hetenként. 

Űj kor nyitánya. Képek, dokumentumok 
Magyarország felszabadulásáról (Szerk. 
Esti Béla. Kiad. a Magyar Munkásmoz
galmi Múzeum és a Népművelési Pro
paganda Iroda. Bp. Népműv. Prop. 
Iroda ny. 1980.) 20 t. 

Vértessy Sándor: Megkésett érettségi. 
Dokumemtum-kisregény. (Bp.) Kossuth 
K. 1980. 135 p. 

Vigh Károly: Délkelet-Magyarország 1944 
őszén. — Kritika, 1980. 4. sz. 9—10. p . 

Zalka Miklós: Ostrom. [Történelmi re 
gény.] Bp. Zrínyi K. 1980. 391 p. 

Zalka Miklós: Roham: 03.30 (2. kiad. Bp.) 
Kozmosz, Alföldi ny. 1980.) 240 p. 5 
térk. 

Ellenállási mozgalom és 
partizánharcok 

Bajomi Lázár Endre: „Ugyanazért a sza
badságeszményért". Francia menekül
tek Magyarországon a második világ
háborúban. — Magyar Nemzet, 1980. 
86. sz. 10. p. 

Bóc Imre: Az utolsó és első hetek. [Do
kumentumregény.] Bp. Gondolat, 1980. 
Bp. Gondolat, 1980. 275 p. 

Bölönyi József: Odescalchi (Miklós.) — 
Magyar Nemzet, 1980. 264. sz. 8. p. 

Büki Péter: Az S—221 lajstromjelű Ju— 
52-es repülőgép személyzetének átállá
sa a Vörös Hadsereg oldalára. — HK, 
1980. 2. sz. 327—338. p. 

Esti Béla: Az ellenállási mozgalom tabló
ja. — Népszabadság, 1980. 83. sz. 7. p. 

Fábián Lajos: Volksbund-ellenes meg
mozdulások a SOTEX labdarúgó szak
osztályában. — Soproni Szemle, 1980. 
2. sz. 176—178. p. 

Fegyverrel a hazáért. Magyar ellenállá
si és partizánharcok a második világ
háború idején. (Szerk. Dombrády Ló
ránd, Nagy Gábor. Bp.) Kossuth K.— 
Zrínyi K. 1980. 295 p. illusztr. 
Névmutató 295—[3011. p. 

Fehér Lajos: Előszó. (Fegyverrel a ha
záért. Magyar ellenállási és partizán
harcok a második világháború idején. 
Bp. 1980.) 5—16. p. 

Fekete Mihály: Ellenállók az Avas alján. 
Fegyverrel a szabadságért. (Részlet 
— — visszaemlékezéseiből.) — Mun
kásőr, 1980. 2. sz. 21. p. 

Gazsi József: Antifasiszta ellenállás és 
partizánharc Magyarországon. (Fegy
verrel a hazáért. Magyar ellenállási és 
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partizánharcok a második világháború 
idején. Bp. 1980.) 55—116. p. 

-Godó Ágnes: Harc az éter hullámain. 
Lengyel rádiósok Magyarországon a 
második világháborúban. — ÉT, 1980. 
35. sz. 1091—1092. p. 

Herencsár Lajos: Két front között. [Visz-
szaemlékezés.] (Bp.) Kossuth K.—Zrínyi 
K. 1980. 290 p. 8 t. 

Imre Gábor: Antifasizmus és nemzeti 
önismeret. Beszélgetés Fehér Lajossal, a 
Magyar Partizán Szövetség elnökével. 
— Magyar Hírlap, 1980. 80. sz. 13. p. 

Józsa György Gábor: Az ellenállás vál
tozatai. Beszélgetés M. Kiss Sándor tör
ténésszel. — Magyar Nemzet, 1980. 121. 
sz. 9. p. 

Kállai Gyula: Életem törvénye. (Bp.) 
Kossuth K. 1980. 687 p. 12 t. 

Katona Jenő: Katolikusok a szellemi el
lenállásban. Vásárhelyi Miklós inter
júja. — Literatúra, 1980. 1. sz. 112— 
128. p. 

Kékesdi Gyula: Hősökre emlékezve. Ta
tabányai bányászok emlékmenete Da-
chauba. — Népszabadság, 1980. 112. sz. 
4. p. 

Kovács Dénes, G. : Fegyverrel a hazáért. 
Interjú Úszta Gyulával, a Magyar Par
tizánszövetség főtitkárával. — Határőr, 
1980. 39. sz. 5. p. 
Ua. Magyar Rendőr, 1980. 39. sz. 3. p. 

Kovács Dénes G. : Fegyverrel a szabad
ságért. (Rot Sándor, Herencsár Lajos, 
Nagyné Veres Erzsébet, Molnár János 
partizánok.) — Magyar Rendőr, 1980. 
14. sz. 7. p. 

Kovács Dénes, G. : Küzdelmek tanúi. A 
Magyar Partizán Szövetségről. (Beszél
getés Úszta Gyulával.) — N, 1980. 39. 
sz. 6. p. 

Kovács Jenő: Március öröksége. — MHSZ 
Élet, 1980. 5. sz. 2—3. p. 

Kummer István: A Kommunisták Ma
gyarországi Pártja Szolnok megyei 
szervezetének tevékenysége a második 
világháború idején. — Katonai Főisko
lai Közlemények, 1980. 2. sz. 143—154. p. 

Levél Isztambulból. Pálóczi Horváth 
György levele a magyar ellenálláshoz. 
Közread. E. Fehér Pál. — Kritika, 1980. 
12. sz. 11—12. p. 

Lukács Ákos: Akcióban az újpesti par
tizánok. (Váradi Sándor emlékezése.) — 
Esti Hírlap, 1980. 80. sz. 7. p. 

Lukács Teréz: Mit tudunk a hősökről? 1. 
r. A példa is lehet fegyver. Ellenállók 
lexikona.. — Esti Hírlap, 1980. 152. sz. 
3. p. 

Marosán György: Harcok, emlékek, ha
gyományok. — Kritika, 1980. 3. sz. 25— 
26. p. 

Németh István: Antifasiszta küzdel
meink. — Köznevelés, 1980. 18. sz. 
12. p. 

Nyéki Károly: Herceg Odeschalci [Odes-
calchi] Miklós mártíromsága. — Ma
gyar Nemzet, 1980. 248. sz. 9. p. 

Pintér István: A magyar kommunisták 
szerepe a fegyveres ellenállás előkészí
tésében és megszervezésében. (Fegy
verrel a hazáért. Magyar ellenállási és 
partizánharcok a második világháború 
idején. Bp. 1980.) 17—54. p. 

Rátkai J. István: Partizánházasság. [Pin
tér Márta dr. Kovács Gyuláné újpesti 
partizán.] — Ország Világ, 1980. 10. sz. 
15. p. 

Sáfrán István: Ety este a partizánszö
vetségben. (Beszélgetés Sárközi Sán
dor, Vándor László és Abelovszky 
László volt partizánokkal.) — Népsza
badság, 1980. 262. sz. 8—9. p. 

Sárhidai Gyula: Odescalchi Miklós re
pülőútja. — Magyar Nemzet, 1980. 279. 
sz. 8. p. 

Sárközi Sándor: A Budai önkéntes Er
red katonája voltam. — Ho, 1980. 2. 
sz. 56—60. p. 

Sipos Levente: Szeghalomtól a németel
lenes partziánharcokig. — Békési Élet, 
1980. 3. sz. 393—395. p. 

Szabó Miklós: Egyszerű hősök. [Szepessy 
Zoltán, a Görgey partizánzászlóalj 
kommunista partizánja.] — Ország Vi
lág, 1980. 7. sz. 12—13. p. 

Szebelkó Imre: Adatok a magyar antifa
siszta fegyveres ellenállásról. — Ma
gyar Sajtó, 1979. 4. sz. 114. p. 

Sztankay József: A bányászpartizánok. 
(Zgyerka János sárisápi partizán em
lékezése.) — Népszava, 1980. 1—2. sz. 
4-*5. p. 

Tóth Sándor: A Budai önkéntes Ezred. 
Bp. Zrínyi K. 1980. 67 p. illusztr. 

-Tóth Sándor: Magyar katonák Buda fel
szabadításában. (Fegyverrel a hazáért. 
Magyar ellenállási és partizánharcok a 
második világháború idején. Bp. 1980.) 
117—138. p. 

Udvardi Gyöngyi: „Csak a csend volt fur
csa . . . " Akik Budapestért harcoltak. 
(Szekeres János emlékezése a Budai 
önkéntes Ezred harcaira.) — Népsport, 
1980. 36. sz. 5. p. 

Variházy Oszkár: Budától Tolnáig. — 
HSz, 1980. 2. sz. 12—13. p. 

Veress D. Csaba: A katonai ellenállás a 
dunántúli harcokban és ennek oktatá
sa. — MTA Veszprémi Akadémiai Bi
zottságának Értesítője. 1980. 2. sz. 37— 
41. p. 

Magyarország és a magyar fegyveres 
erők története 1944—1980 

Ábel László: A haza határának őrizeté
ben. — Magyar Rendőr, 1980. 20. sz. 
3. p. 
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A b a r á t s á g ú t ján . D o k u m e n t u m o k , képek , 
beszédek a szovje t—magyar közös ú r -
repü lés eseményeirő l , az ű r p á r o s m a 
gyarországi p rog ramjá ró l , 1980. m á j u s 
26-tól j ú n i u s 24-ig. (összeál l . Kovács 
Nándor . A képeke t vál . B. F á b r i M a g 
da, K u t a s Rudolf. Bp . Zr íny i K. 1980.) 
63 p . 

Bárczy J á n o s : H a r m i n c ö t év táv la tából . 
E m l é k e k 1945 tavaszáró l . — Napja ink , 
1980. 4. sz. 3—6. p . 

Barkovits I s t v á n : Díszszemléink t ö r t éne 
te. — ISz, 1980. 1. sz. 20—21., 2. sz. 
12—13., 3. sz. 12—13., 4. sz. 10—11., 5. 
sz. 12—13. p . 

Barrkovits I s t v á n : ö t év u t án . Ka tona i 
díszszemle. — Mo, 1980. 12. sz. 25. p . 

Benjámin Lász ló : „Tör téne lmi je len lé t" 
- — 1944. 1—4. r . [Beszámoló az Ide ig le -

•»*l nes Nemzetgyűlés üléséről.] — Űj Tü 
kör, 1979. 51. sz., 1980. 4. sz. 6—8., 8. 
sz. 6—8., 14. sz. 5—7. p . 

Béres G y u l a : Együt t a fasiszták ellen. 
. • (Gut t r ay József v i sszaemlékezése : részt 

ve t t a d e m o k r a t i k u s hadse reg szervezé
sében.) — Munkásőr , 1980. 2. sz. 28. p . 

-Bíró György—Kádár P á l : A néphadse reg 
közegészségügyi - já rványügyi e l lá tásá
n a k fejlődése és pe r spek t ívá i . — Hon
védorvos , 1980. 1—2. sz. 7-^-20. p . 

Csák E l emér : Fogla lkozása űrha jós . (Bp.) 
Kossu th K.—Zrínyi K. 1980. 171 p . 8 t. 

Demokra t i kus n é p h a d s e r e g ü n k születése. 
Toborzás i fe lhívás. — Rada r , 1980. 2. 
sz. 24—25. p . 

Erdélyi József: A ha tá rő r t i sz t -képzés ú t 
törői vol tak . — Hatá rő r , 1980. 25. sz. 
10. p . 

Fahidy József: Robbanásveszély . i(A Vö
rös Zászló É r d e m r e n d d e l k i t ün t e t e t t 
tűzszerész és a k n a k u t a t ó egység.) — Mo, 
1980. 2. sz. 25. p . 

Gazsó Bé l a : Ket ten , régiek. (Magó Lajos 
és Seregi Béla, h a t á r ő r ö k 1945-ben.) — 
Ha tá rő r , 1980. 20. sz. 10. p . 

Habony J á n o s : B ü n t e t ő jogszabályok k é 
z ikönyve. A fegyveres e rők h iva tásos 
á l l ománya számára . Bp. Zr ínyi K. 1980. 
256 p . 

Balassy G á b o r : Az önkén tesek re emlé 
kezve. (Toborzási fe lhívás az új d e m o k 
ra t i kus hadseregbe.) [ Inter jú Kis A n d 
rás alezredessel.] — N, 1980. 4. sz. 12. p . 

Kis A n d r á s : A m a g y a r honvédség m e g 
a l aku l á sa és h a r c a a fas izmus el len. 
(Fegyverre l a hazáé r t . Magyar e l lená l 
lási és p a r t i z á n h a r c o k a másod ik v i 
l á g h á b o r ú idején. Bp . 1980.) 139—160. p . 

Kis A n d r á s : A 16. gyalogezred. Bp. Z r í 
nyi K. 1980. 90 p. lillusztr. 
N é v m u t a t ó 85—90 .p. 

Kiss I m r e : Debrecenbe kéne menn i . 
[Ideiglenes Nemzetgyűlés .] — Honis 
mere t , 1980. 4. sz. 38—41. p . 

Korom M i h á l y : Az Ide ig lenes N e m z e t 
gyűlés kü ldö t t e inek megvá lasz tá sa B é 
kés megyében 1944 decemberében . — 
Békési Élet , 1980. 1. sz. 12—22. p . 

Kovács Dénes , G.: A csepregi zászlóal j . 
(Az első h a t á r ő r zászlóalj , 1945-ben.) 
— Ha tá rő r , 1980. 20. sz. 10—11. p . 

Kovács Dénes , G.: Emlékezés Csepregre . 
i(— — h a t á r ő r nevelőt iszt v i s szaemlé -
zése a fe l szabadulás u t án i időszakra.) 
— Magya r Rendőr , 1980. 20. sz. 7. p . 

Kuthy Lász ló : Mi t 'k ívánunk a m a g y a r 
demokrác iá tó l ? — HSz, 1980. 2. sz. 10— 
12. p . 

A Magya r Szocial is ta M u n k á s p á r t XI I . 
kong re s szusának jegyzőkönyve. 1980. 
má rc iu s 24—27. (Bp.) Kossu th K. 1980. 
544 p . 8 1 

Máté György : Egységeink becsüle t te l 
he ly tá l lnak . Beszélgetés K e l e m e n Győ
zővel, a m u n k á s ő r s é g budapes t i p a 
r ancsnokáva l . — Népszabadság , 1980. 
25. sz. 3. p . 

(Molnár Béla) : Béke, bará t ság , szo l idar i 
tás . (Bp. Kossu th K.) [1980.] 31 p . i l -
lusztr . 

Molnár I s t ván : Vál la l ta a h a r c o t . . . P é l 
d a m u t a t ó é le tu tak . (Szilágyi László, a 
vasútbiz tos í tó zászlóalj szervezője.) — 
N, 1980. 31. sz. 11. p . 

Mucs S á n d o r : A döntés . A M N 35 éve. 
(Az 1945-ös vá lasz tásokon egy tüzé rez 
rednél .) — ISz. 1980. 8. isz. 14—15. p . 

Mucs S á n d o r : Po l i t ika i h a r c o k a h a d s e 
reg d e m o k r a t i k u s fe j lődéséér t 1945— 
1947. — HK, 1980. 1. sz. 42—72. p . 

Németh Dezső: Az új honvéd ha t á rő r ség . 
— HSz, 1980. 2. sz. 15—16. p . 

ölvedi I g n á c : E m l é k e k és ada l ékok 
n é p h a d s e r e g ü n k születéséhez. — HK, 
1980. 3. sz. 464—490. p . 

Palkó S á n d o r : H idászka tonák között . — 
Népszabadság , 1980. 249. sz. 8. p . 

PaZkó S á n d o r : Sorozáson. — Népszabad 
ság, 1980. 110. sz. 8. p . 

Palkó S á n d o r : T i sz tava tás u t á n a l a k t a 
n y á b a n . — Népszabadság , 1980. 85. sz. 
6. p . 

Pintér I s t v á n : Nagy t e t t ek k rón iká ja , 
1945. 1—14. r. — Ország Világ, 1980. 
1—14. sz. 8—9. p . 

Púja F r i gyes : M a g y a r külpol i t ika . (Szerk. 
Bognár Károly . Bp.) Kossu th K. 1980. 
329 p . 

Regős Lász ló : Elsők vol tak. (Magyar i Ig
nác , az első h a t á r ő r ö k egyike.) — H a 
tá rőr , 1980. 20. sz. 11. p . 

Reményi Gyula—Móricz La jos : A M a 
gyar Néphadse reg V e z é r k a r a mega la 
k u l á s á n a k és h á r o m évt izedes fej lődé
sének vázla tos tö r t éne te c ímű t a n u l 
mányró l . — HO, 1980. 3. sz. 101—103. p . 

Sárközi S á n d o r : Tüzércsapa tok 1945— 
1948. Bp. Zr íny i K. 1980. 71 p . 
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Szabó László: Mindig felkészülten. Jegy
zetek egy hadosztály pártértekezleté
ről. — Népszabadság, 1980. 37. sz. 5. p. 

Szálai László: Aknaszedők voltak. (A ka
posvári tűzszerész-műszaki alakulat.) 
— Munkásőr, 1980. 8. sz. 27. p. 

Szálai László: Halálba indultak minden
nap . . . (Aknaszedők voltak.) — Határ
őr, 1980. 30. sz. 10. p. 

Szemelvények a „Műszaki hadosztály 
szerepe" c. cikkből. — HSz, 1980. 2. sz. 
14—15. p. 

Tóth Károly: A 3. vasútépítő dandár tag
ja volt. (Zvada József alezredes élet
útja.) — Polgári Védelem, 1980. 4. sz. 
12—13. p. 

Tóth Károly: A 6. hadosztály tagja volt. 
(Berek Lajos alezredes életútja.) — 
Polgári Védelem, 1980. 3. sz. 8—9. p. 

Ű'jvári Imre László: Mi vár rád angyal
bőrben? (Bp.) Kozmosz K. (Alföldi ny. 
1980.) 289 p. 
(Én és a világ.) 

Vörös zászlók alatt. [Versek, riportok.] 
(Szerk. Haypál Tibor.) Kiad. a Mun
kásőrség Országos Parancsnoksága, Bp. 
Zrínyi ny. 1975. 209 p. illusztr. 

Zágoni Ernő: Pártunk felszabadulás utá
ni honvédelmi politikájának fő voná
sai (1945—1980.) — HK, 1980. 1. sz. 3— 
41. p. 

Zentai Vilmos Mit kíván a demokratikus 
Magyarország a honvédségtől. — HSz, 
1980. 2. sz. 9—10. p. 

A Magyar Néphadsereg és a fegyveres 
testületek évfordulói 

Barkovits István: Az építő-műszakiak. 
(A néphadsereg építő-műszaki alaku
latai 25 éve alakultak.) — Mo, 1980. 
4. sz. 21. p. 

Bertalan István Béla: A fegyveres erők 
ünnepén. — Polgári Védelem, 1980. 9. 
sz. 4—5. p. 

Bertalan István Béla: Űj haza, új had
sereg. (A demokratikus magyar had
sereg megalakulásának 35. évforduló
ja.) — MHSZ Élet, 1980. 4. sz. 10—11. p. 

Csémi Károly: A demokratikus magyar 
hadsereg megalakulására emlékezünk. 
— Ho, 1980. 3. sz. 12—17. p. 

A dolgozó nép szolgálatában. (A Fegyve
res Erők Napja.) — HSz, 1980. 9. sz. 
4 - 7 . p. 

Fegyveres Erők Napja. — Repülés, 1980. 
9. sz. 3. p. 

A helytállásért, a dolgozó nép szolgála
táért. Emlékzászló a 35. évfordulón. 
(Ünnepség a határőrség fennállásának 
35. évfordulóján.) — Határőr, 1980. 21. 
sz. 4—7. p. 

K(árpáti) T(amás) : Hűen a hagyományok

hoz. (A Honvéd Folyamőr Flottilla.) Az 
MN 35 éve. — ISz, 1980. 4. sz. 6—8. p. 

Kárpáti Tamás: Méltóan až elődökhöz. 
(Az 1. vasútépítő hadosztály.) Az MN 
35 éve. — ISz, 1980. 2. sz. 7—9. p. 

Kárpáti Tamás: Méltóan az elődökhöz. 
nek. (Az első magyar aknakutató 
zászlóalj.) Az MN 35 éve. — ISz, 1980. 
5. sz. 9—11. p. 

Kozma Tóth István: Harmincöt éve szü
letett hadseregünk. — Magyar Rendőr, 
1980. 5. sz. 3. p. 

Lantódi József: 30 éves a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia. — Ho, 1980. 10. sz. 
3—15. p. 

(Nyuli János) : Tüzér példaképek. (A kis
kőrösi tüzérezred.) Az MN 35 éve. — 
ISz, 1980. 3. sz. 9—11. p. 

O(cskay) Z(oltán): Az új hadsereg első 
katonái. (Az I. és a VI. hadosztályok, 
az 1. és 3. vasútépítő dandár jubileumi 
baráti találkozója.) — Magyar Rendőr, 
1980. 16. sz. 6. p. 

Palkó Sándor: Fegyveres erőink. — Nép
szabadság, 1980. 228. sz. 1. p. 

Pap János: Fegyveres erőink ünnepe. 
(Ács György beszélgetése az országgyű
lés honvédelmi bizottságának elnöké
vel.) — Magyar Hírlap, 1980. 228. sz. 
5. p. 

Papp Dezső: A szocialista építőmunka 
védelmében. — Pártélet, 1980. 9. sz. 
8—12. p. 

Patai Endre: A hadkiegészítés szolgála
tában. (Interjú vei, a kiegészítő 
parancsnokságok megalakulásának 25. 
évfordulóján.) — N, 1980. 29. sz. 7. p. 

Perger Imre: 30 éves a magyar polgári 
védelem. — Polgári Védelem, 1980. 10. 
sz. 4. p. 

Szebelkó Imre: Űj hadsereg született. — 
Magyar Nemzet, 1980. 44. sz. 7. p. 

Szocialista haza, szocialista hadsereg. 
[Fotóalbum.] összeáll. Szabó István. 
[Fotók] (Bleich Rudolf, Tóth István 
stb.) Bp. Zrínyi K. 1980. 48 t. 
Megjelent hazánk felszabadulásának 
35. évfordulója alkalmából. Tíz nyel
ven feliratokkal. 

Sztankay József: A fegyveres erők nap
ján. — Népszava, 1980. 228. sz. 6. p. 

Timár Sándor: 30 éves a polgári védelem. 
Emlékek között tallózva. 1—4. r. — 
Polgári Védelem, 1980. 7. sz. 7—9., 8. 
sz. 5—7., 9. sz. 20—22., 10. sz. 5—7. p. 

Űj hadsereg született. Harmincöt évvel 
ezelőtt megalakult a demokratikus ma
gyar hadsereg. — HSz, 1980. 2. sz. 7— 
8., 3. sz. 1—7. p. 

Ünnepségek a fegyveres erők napja al
kalmából. Losonczi Pál beszéde. — 
Népszabadság, 1980. 229. sz. 3. p. 
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IV. EGYETEMES HADTÖRTÉNELEM 

A legrégibb időktől 1918-ig 

Arday Lajos: The Question of an Ar
mistice and of the Military Occupa
tion of Austria-Hungary in October— 
November 1918. Traced in the Rele
vant British Documents. — Acta His-
torica, 1980. 1—2. sz. 167—178. p. 

Balázs György: Caesar monarchikus ter
vei és kultusza. — Világosság, 1980. 6. 
sz. mell. 1—21. p. 

Bencze László: Bosznia és Hercegovina 
okkupációja 1878-ban. Kandidátusi ér
tekezés. [Bp. Soksz. 1980.] 320 [3] p. 

Bencze László: A Monarchia Balkán-po
litikája Bosznia és Herceg vonia okku
pációja előtt. — HK, 1980. 3. sz. 423— 
454. p. 

Bencze László: Reguláris és irreguláris 
erők közötti harc, Bosznia és Herceg
ovina, 1878. — HK, 1980. 1. sz. 73— 
101. p. 

Borejsza, J.: Lengyelország és a lengyel 
emigráció 1795—1918 között. Az 
emigráció politikai szerepe a XIX. szá
zadi Európában. — Világtörténet, 1980. 
1. sz. 52—67. p. 

Az 1905-ös oroszországi forradalom nyu
gat-európai visszhangjáról. [Közli:] 
Jemnitz János. — A Politikai Főisko
la Közleményei, 1980, 2—3. sz. 146— 
151. p. 

Az 1905-ös oroszországi forradalmi ese
mények dokumentumaiból. [Közli :] 
Németh István. — A Politikai Főisko
la Közleményei, 1980. 2—3. sz. 136— 
146. p. 

Fraccaroli, A.: Ütközet az Északi-tenge
ren [1916: brit Grand Fleet és a né
met Hochseeflotte.] — Interpress Ma
gazin, 1980. 2. sz. 22—28. p. 

JFühmann, Franz: Homéroszi háború. 
Trója pusztulásának és Odüsszeusz bo
lyongásainak a mondája. Homérosz és 
más források nyomán elmondja . 
(Das hölzerne Pferd — die Sage vom 
Untergang Trojas und von den Irr
fahrten des Odysseus. Nach Homer und 
anderen Quellen neu erzählt von . 
Ford. Jávor Ottó.) [111.] Reich Károly. 
Bp. Gondolat K. 1980. 284 p. illusztr. 
A munka Johann Heinrich Voss for
dításán alapszik. 

•Gabler Dénes: Pannónia megszállásá
nak néhány kérdése a terra sigillaták 
tükrében. — Archaeolágiai Éritesitő, 
1979. 2. sz. 199—317. p. 

^Galántai József: Austria—Hungary and 
their War. — The Octobre 1913. Cri
sis, Prelude to July 1914. (Etudes His
toriques Hongroises 1980. Publiées a 
l'occasion du XVe Congrès International 

des Sciences Historiens Hongrois. (Bp. 
Akad. K. (1980.) 63—91. p. 

Galántai József: Az első világháború. 
(Bp.) Gondolat, 1980. 546, [1] p. il
lusztr. 
Bibliogr. 505—521. p. 

Galántai József: Die Österreichisch-Un
garische Monarchie und der Weltkrieg. 
(Übers, v. Henriette u. Géza Engel.) 
[Bp.] Corvina K. (1979.) 406. p. 8 t. 
Bibliogr. 386—388. p. 

Janâcek, J. : Wallenstein és kora. (Részle
tek Valdsitejn a jeho doba. Praha 
1978. c. monográfiájából. — Világtör
ténet, 1980. 2. sz. 28—42. p. 

Kijowski, Andrzej: Egy novemberi es
tén. (Az 1830. évi varsói felkelés 150. 
évfordulója. — Tiszatáj, 1980. 11. sz. 
71—75, p. 

Kosáry Domokos: Európai rendezés 1815-
ben. — História, 1980. 1. sz. 7—8. p. 

Kosáry Domokos: Hogyan került Ma
gyarország a Habsburg Monarchiába. 
— História, 1980. 4. sz. 3—4. p. 

Kováts Andor: Cromwell és az új típu
sú hadsereg. Történelem és haditech
nika. — ISz, 1980. 21. sz. 36. p. . 

Lőrincz Barnabás: Pannónia Superior se
gédcsapatainak táborhelyei a II. szá
zad közepén. Megjegyzések a 163. évi 
szőnyi katonai diplomához. — Ar
cheológiai Értesítő, 1980. 1. sz. 81— 
85. p. 

Mucsi Ferenc: Az imperializmus korá
nak első népi forradalma. (Emlékezés 
az első oroszországi forradalomra.) — 
Társadalmi Szemle, 1980. 1. sz. 100— 
104. p. 

Mucsi Ferenc: Október „főpróbája". Az 
1905—1907-es forradalom évfordulójá
ra. — Népszabadság, 1980. 17. sz. 4— 

. 5, p. 
Muresan, C. : Az 1848-as forradalom. 

Európában. — História, 1980. 1. sz. 
32—34. p. 

Niederhauser Emil: Boroigyino, 1812. (Bp.) 
Móra K. (1980. 217 p. illusztr. 

Niederhauser Emil : Népek és nemzetek a 
Monarchiában. — História, 1980. 4, sz. 
9—10. p. 

Pálfy József: Fekete történelem. Tépett 
francia trikolór Afrikában. — Inter-

* press Magazin, 1980. 2. sz. 44—52. p. 
Pallottino, Massimo: Az etruszkok. (Et-

ruscologia. Ford. Jászay Magda.) Bp. 
1980. 292 p. 40 t. 
Bibliogr. 247—251. p. 

Papacostea, S. : Kaffa és Moldva az osz
mán hódítások irányában. — Világ
történet, 1980. 1. sz. 28—38. p. 

Petacco, A.: Ülő Bika háborúja. [1872— 
1876] — Interpress Magazin, 1980. 1. 
sz. 54—55. p. 
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Polisensky, J. : A cseh háború és az euró
pai Kelet és Nyugat közötti politikai 
kapcsolatok. (Szemelvények.) — Világ
történet, 1980. 2. sz. 15—27. p. 

Salgó László—\Balogh András: A gyar
mati rendszer története. 1870—1955. Bp.) 
Kossuth K. 1980. 453 [4] p. 24 t. 
Bibliogr. a fejezetek végén és 433— 
435. p. 

Soós István: Spartacus. — Interpress Ma
gazin, 1980. 4. sz. 128—134. p. 

Steinberg, S. H.: A harmincéves háború: 
új interpretáció. (Szemelvények.) — Vi
lágtörténet, 1980. 2. sz. 3—14. p. 

Stemlerné Balog Ilona: Frontbarátkozás 
1917 tavaszán. — História, 1980. 2. sz. 
35. p. 

Szabó László: Doberdo, Isonzó, Tirol. 2. 
vált. kiad. Bp. Kossuth K. 1980 182 p. 
8 t. 
(Népszerű történelem.) 

Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar tör
ténelem forrásai. 3- Az avar-bizánci 
kapcsolatok alakulása a honfoglalás le
záródásaitól Sirmium elfoglalásáig. — 
Archaeológiai Értesítő, 1979. 2. sz. 231— 
243. p. 

Szádeczky-Kardoss Samu—Olajos Teréz: 
Az avar történelem forrásai 4. A bal
káni és alpesi nagy avar-szláv beha
tolás első évtizede. — Ardhaeológiai Ér
tesítő, 1980. 2. sz. 187—201. p. 

Szántó György Tibor: Búr háborúk. — 
Interpress Magazin, 1980. 12. sz. 148— 
153. p. 

Szántó György Tibor: Zsiska árvái. — 
Interpress Magazin, 1980. 10. sz. 100— 
104. p. 

Szirmai Krisztina: Kutatások az aquin
cumi II—III. századi légióstábor prae-
ten túrájának északi részén, 1973— 
1977-)ben. — Archaeológiai Értesítő, 
1980. 2. sz. 187—201. p. 

A Szovjetunió története 1. r. A legrégibb 
időktől a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomig. (Kratkaja isztorija 
SzSzSzR. Csaszť 1. Szerk. N. J. Noszov, 
R. S. [Ganelin] Ganyelin, D. Sz. Liha-
csov. Ford. Nyirő József.) — Bp. — 
Moszkva, Kossuth K. — Progressz K. 
1980. 404 p. illusztr. 

Szvák Gyula: Kulikovo emlékezete. Az 
első nagy győzelem a tatárok fölött. 
(1380. szeptember 8.) — ÉT, 1980. 37. 
sz. 1161—1163. p. * 

Tacitus, Publius Cornelius] összes mű
vei. 1—2. köt. (Corn. Taciti opera 
omnia. Ford., utószó Borzsák István. 
Szerk., jegyz. Zsolt Angela. Bp.) Euró
pa K. 1980. 2 db. 
(Bibliotheca classica.) 

Tóth Endre: Pannónia kora-Flavius ko
ri hadtörténetéhez. — Antik Tanulmá
nyok, 1978. 2. sz. 181—191. p. 

Vékony Tamás: A legelső tankcsata. 
[1916: „A Nagy Tisztogatás" hadmű
velet.] — Interpress Magazin, 1980. 3. 
sz. 101—103. p. 

Visy Zsolt: Megjegyzések Valerdn védel
mi rendszereinek kérdéséhez. — An
tik Tanulmányok, 1978. 2. sz. 246— 
252. p. 

Visy Zsolt: Római jelzőtornyok és limes-
út Intercisa térségében. — Archaeoló
giai Értesítő, 1980. 2. sz. 166—175. p» 

Zachar József: Egy vitéz magyar az ame
rikai függetlenségi háborúban. [Kováts 
Mihály ezredes.] — Honismeret, 1980. 
3. sz. 21—24. p. 

Zachar József: A Francia Királyság 18. 
századi magyar huszárai. Történelmi
statisztikai tanulmány. — HK, 1980. 4. 
sz. 523—554. p. 

Zachar József: Pollereczky János őrnagy 
az amerikai forradalmi függetlenségi 
háborúban. — HK, 1980. 2. sz. 293— 
310. p. 

Zöllner, Walter: A keresztes háborúk tör
ténete. (Geschichte der Kreuzzüge. 
Ford. Jólesz László. Bp. Kossuth K. 
1980.) 305 p. 8 t. 
(Népszerű történelem.) 
Biibliogr. 285—289. p . 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom és polgárháború 

A béke és a társadalmi megújhodás for
radalma. (A Nagy Októberi Forrada
lom dokumentumokban, számokban, 
visszaemlékezésekben.) — Béke és szo
cializmus, 1980. 11. sz. 145—150. p. 

A Szovjetunió története. 2. r. A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalomtól 
napjainkig. (Kratkaja isztorija SzSzSzR. 
Csaszť 2. Szerk. A. M. Szamszonov, 
D. A. Kovalenko Istb. Ford. Zalai Éd-
vin.) Bp. — Moszkva, Kossuth K. — 
Progressz K. 1980. 703 p. illusztr. 

A két világháború közötti időszak 
hadtörténelme 

Ádám Magda: Confédération Danubienne 
ou Petite Entente. — Acta Historica, 
1979. 1—2. sz. 61—113. p. 

Ádám Magda: A kör bezárul. A kisantant 
megalakulása. — História, 1980. 3. sz. 
5—7. p. 

Ádám Magda: A müncheni egyezmény a 
második világháború nyitánya. (Hozzá
szólás Pritz Pál: Válasz Ádám Magdá
nak c. cikkéhez.) — Sz. 1980. 5. .sz. 
846-^862. p. 

• 



Bessie, Alvah: Űjra Spanyolország. 
(Spain Again. Ford. Veres Júlia.) Bp. 
Magvető, (1980) 289 p. 
(Tények és tanúk.) 

Bibó István: A német hisztéria okai és 
története. — TSz, 1980. 2. sz. 169— 
195. p. 

Kővágó Pál: A pénz vetése. (Hitler ko
rai támogatói. 1919-től a hatalomátvé
telig.) — Mo, 1980. 4. sz. 10—11. p. 

La Marca, N.: Olasz gazdasági terjeszke
dés Délkelet-Európában, különös te
kintettel Magyarországra (1922—1933) 
— Világtörténet, 1980. 3. sz. 55—68. p. 

Láng, I.: The Conflict between Ameri
can and British Commercial Policies 
prior to World War II. — Acta His-
torica, 1979. 3—4. sz. 267—296. p. 

Malgeri, F.: A fasiszta mozgalomtól a 
fasiszta rendszerig. (1922—1933). — Vi
lágtörténet, 1980. 3. sz. 39—54. p. 

Nagy László: Az antiimperialista egy
ségfront Algériában (1935—1939) — 
PK, 1980. 4. sz. 109—131. p. 

Nemes Dezső: Megjegyzések az 1919— 
1920-as párizsi békerendszer interpre
tációjához. (A Történész Világkong
resszus anyagából.) — PK, 1980. 4. sz. 
159—160. p. 

Székely Gábor: A fasizmus és az anti
fasiszta harc kérdése a Komintern XI. 
plénumán. — A Politikai Főiskola Köz
leményei, 1980. 1. sz. 36—41. p. 

Tokody Gyula: Németország 1918—1919. 
Bp. Akad. K. 1980. 239 p. 
Bibliogr. 230—236. p. 

A második világháború 

Aldridge, J. : Az emlékezet és a .köteles
ség. — Béke és Szocializmus, 1980. 5. 
sz. 46—51. p. 

Andrjuscsenko, Szfergej] A[ekszanidro-
vics]: Dnyepertől a Dunáig. (Nacsinali 
mü na Szlabuticse. . . Ford. Sörös La
jos.) Bp. Zrínyi K. 1980. 302 p. 

Batov, Pavel: A második világiháború ta
nulságai és a jelenkor. (A történelmi 
jelentőségű győzelem 35. évfordulójára. 
— Béke és Szocializmus, 1980. 5. sz. 
33—40. p. 

Bertalan István Béla: A Reichstag be
vétele. — Polgári Védelem, 1980. 5. sz. 
12—13. p. 

Boros Zsuzsanna: A „Francia Állam" szü
letése 1940-ben. — História, 1980. 2. sz. 
9—10. p. 

Bőgi Sándor: A Nagy Honvédő Háború 
ábrázolásának sajátosságai az új próza
író nemzedék munkásságában. — Ka
tonai Főiskolai Közlemények, 1980. 1. 
sz. 199—217. p. 

Brecht, Bertold: Háborús Kiskáté. 

(Kriegsfibel. Ford. Györe Imre. Bp.> 
Zrínyi K. 1980. [14] p. 70 t. 

[Brezsnev] Brezsnyev, L(eonid) I(l'ics):. 
Kis Föld. -f- "Újjászületés. + Szűz
föld. (Malája Zemlja — Vozrozsdenie — 
Celina. Ford. Pető Miklós. Bp. — Uzs-
gorod), Kossuth K. — Kárpáti K. 1980. 
255 p. 

Csakovszkij, Alekszandr [Boriszovics] : A 
blokád. (Blokáda.) [Regény] 1—5. köt. 
(Ford. Király Zsuzsa.) Bp. Zrínyi K. 
1980. 5 db. 
(A Győzelem könyvtára.) 

A fasizmus feletti győzelem ünnepe. — 
Pártélet, 1980. 5. sz. 10—12. p. 

Firon András: Három és fél évtized. Egy 
történelmi fordulat nyomában. (1945. 
május 9.) — Esti Hírlap, 1980. 108. sz. 
5. p. 

Jackson, Robert: Lángoló hídfő. Dunker
que, 1940. (Dunkirk. The british Eva
cuation, 1940. Ford. Gy. Horváth László 
Bp.) Kossuth K. 1980. 209 p. 8 t. 
(Népszerű történelem.) 

Karsai Elek: A náci Németország kapi
tulációjának története. 1—3. r. — Nép
szabadság, 1980. 104—106. sz. 6. p. 

Koszicin, A.: A szovjet rendszer a hon
védő háború győzelméért. — HSz, 1980. 
5. sz. 41—46. p. 
(Kommuniszt Vooruzsennüh Szil 1980. 
2. sz.-ból.) 

Kovács Ferenc: Legenda és valóság. (Az 
angol légierő támadása az oslói Ges
tapo főhadiszállás ellen 1942. szeptem
ber 25-én és 1944. december 31-én.) — 
Repülés, 1980. 1. sz. 6. p. 

Köröspataki Kiss Sándor: Az angliai csa
ta. (Negyven évvel ezelőtt zajlott Ang
lia fölött a történelem első totális légi 
háborúja.) — Üj Tükör, 1980. 34. sz. 
18—19. p. 

Kuby, Erich: Az én háborúm. + Már 
csak füstölgő romok. (Mein Krieg. 
(Aufzeichnungen aus 2129 Tagen.) Ford. 
Soltész Gáspár. + Nur noch rauchende 
Trümmer. (Das Ende der Festung Brest. 
(Ford. Miklósi Judit.) Bp. Magvető, 
(1980) 495 p. 
(Tények és tanúk.) 

Kuc, Iivan [Fedorovies] Fijodorovics 
Évek nyeregben. (Godü v szedle.) 
[Visszaemlékezés.] (Ford. Egri Tibor.) 
Bp. Zrínyi K. 1980. 196 p. 

Lagzi István: Harc a lengyel tengerpar
tért. Gdynia, Gdansk és a korridor kér
dés a korabeli magyar sajtóban. — 
Napjaink, 1980. 9. sz. 22—26. p. 

Lord, Walter: Hihetetlen győzelem. (Inc
redible victory. Ford. Auer Kálmán.) 
Bp. Zrínyi K. 1980. 320 p. 2 t. 

Momisuli, Baurdzsán: A nagy család. + 
Mögöttünk Moszkva. [Visszaemlékezé
sek. Oroszból] (ford. Lénárt Éva, Lé-
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nárt György. Jegyz. Mándoky Kongur 
István.) Bp. Gondolat, 1980. 437, [4] p. 

A második világháború története 1939— 
1945. 8. köt. A fasiszta tömb hadászati 
védelmének összeomlása. (Isztorija vto-
roj mirovoj vojnü 1939—1945. Tom 8. 
Szerk. biz. Bedő László, Ács Tibor, 
Kocsis Bernát. Ford. Horváth Zoltán, 
Sörös Lajos.) Bp. Zrínyi K. 1980. 692 
p. 14 térk. illusztr. 

A második világháború története 1939— 
1945. 9. köt. A Szovjetunió és az euró
pai államok területének felszabadítása. 
A csendes-óceáni és ázsiai háború. (Isz
torija vjtoroj mirovoj vojnü 1939—1945. 
Tom. 9. Szerk. biz. Szabó Egon, Ács 
Tibor, Bedő László, Kocsis Bernát. 
Ford. Tölgyes Ernő.) Bp. Zrínyi K. 
1980. 745, [10] p. 40 t. 19 térk. t. 

Máthé János: Szemtanú az 1940. májusi 
Brüsszelről. — Magyar Nemzet, 1980. 
152. sz. 9. p. 

Némethi Györgyi: Május 9. — Ország 
Világ, 1980. 19. sz. 2—3. p 

Pataki István: A fasizmus felett aratott 
győzelem 35. évfordulójára. — Ho, 
1980. 5. sz. 58—63. p. 

Sávoly Mária: Párhuzamos háború. 
(Olaszország hadbalépése.) — Mo, 1980. 
25. sz. 22—23. p. 

Sehovcov, N.: A döntő csapást előkészí
tő Visztula—Oderái győzelem. — HSz, 
1980. 5. sz. 46—49. p. 
(Kommuniszt Vooruzsennüh Szil 1980. 
2. sz.-ból.) 

Sipos Péter: A győzelemről — 35 év múl
tán. — Társadalmi Szemle, 1980. 5. sz. 
51—59. p. 

Speer, Albert: Erinnerungen. (Részlet a 
szövetséges bombatámadások hatásá
ról. — Világtörténet, 1979. 3. sz. 106— 
109. p. 

Szász István : Harmincöt éve történt. Kéz
fogás az Elbánál. — Magyar Nemzet, 
1980. 96. sz. 5. p. 

Vajda Péter: Júniusi mementó. (1941. jú
nius 22.) — Népszabadság, 1980. 145. sz. 
1. p. 

Wesselényi Miklós: Fall Gelb. — Mo, 
1980. 16. sz. 10. p. 

Wesselényi Miklós: Jalta. (A konferencia 
35. évfordulójára.) — Mo, 1980. 3. sz. 
13. p. 

Wesselényi Miklós: A „Weserübung." 
(Norvégia és Dánia német megszállá
sa, Quisling szerepe.) — Mo, 1980. 13. 
sz. 11. p. 

Háborús propaganda 

Juhász Gyula: Internationale Konferenz 
zum Thema Kriegspropaganda und die 
illegale Presse in Südosteuropa wäh
rend des Zweiten Weltkrieges. (Buda

pest, 2—4. November 1978.) — Acta 
Historka, 1979. 3—4. 339—342. p. 

Márkus László—Vásárhelyi Miklós: Die 
Rolle der Presse in der Verbreitung 
der Kriegspropaganda in der konterre
volutionären Periode. — Acta Histori-
ca, 1979. 3—4. sz. 343—366. p. 

Ellenállási mozgalom. Magyar 
antifasiszták az európai népek 

ellenállási mozgalmában 

Bajomi Lázár Endre: A szabadság hídja. 
(Paul Lemaire: Le Pont de la Liberté 
c. visszaemlékezéséről.) — Élet és Iro
dalom, 1980. 40. sz. 6. p. 

Bán Károly: Harmincöt év múltán. Volt 
partizánok, ha találkoznak. [Bajtársi 
találkozó a Jugoszláviában harcolt ma
gyar partizánok részére.] — Magyar 
Hírlap, 1980. 115. sz. 13. p. 

Ego sum gallicus captivus. Magyarország
ra menekült francia hadifoglyok em
lékezései. (Vál., utószó, jegyz. Bajomi 
Lázár Endre. Ford. Szoboszlai Margit. 
Szerk. Antal László.) Előszó: Illyés 
Gyula. Bp. Európa K. 1980. 327 p. 20 t. 
Bibliogr. 321 —[328]. p. 

Gallai Ervin: A szabadság holnap kez
dődik. [Visszaemlékezés.] (Bp.) Kos
suth K. 1980. 337 p. 

Godó Ágnes: Harmincöt év távlatából — 
a jugoszláviai partizánháború. —ÉT, 
1980. 15. sz. 468—470. p. 

Godó Ágnes: Magyar antifasiszták tevé
kenysége Angliában, Svájcban, Svéd
országban, Törökországban és a Vati
kánban, valamint az olasz és a dán el
lenállásban. (Fegyverrel a hazáért. Ma
gyar ellenállási és partizánharcok a 
második világháború idején. Bp. 1980. 
277—294. p. 

Godó Ágnes: Magyarok a csehszlovákiai 
fegyveres küzdelmekben. (Fegyverrel a 
hazáért. Magyar ellenállási és parti
zánharcok a második világháború ide
jén. Bp. 1980.) 209—226. p. 

Godó Ágnes: Magyarok a jugoszláv 
népfelszabadító háborúban. (Fegyver
rel a hazáért. Magyar ellenállási és 
partizánharcok a második világháború 
idején. Bp. 1980.) 227—246. p. 

Godó Ágnes: Magyarok a lengyel ellen
állásban. (Fegyverrel a hazáért. Ma
gyar ellenállási és partizánharcok a 
második világháború idején. Bp. 1980.) 
193—208. p. 

Godó Ágnes: Magyarok az európai népek 
antifasiszta harcában. Bp. Zrínyi K. — 
MN Politikai Nevelőmunka Anyagi és 
Módszertani Központja, 1980. 69 p. 8 t. 

Harmat Endre: Tragédia több felvonás
ban. Köztörvényes ellenállók? [A köl
ni Havasi Gyopár ellenállási csoport.] 
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— Ország Világ, 1980. 6. sz. 12—13. p. 
Harsányt János: Magyarok a szovjet par

tizánmozgalomban. Szovjet és magyar 
partizánok közös harca (1941—1945.) 
(Fegyverrel a hazáért. Magyar ellen
állási és partizánharcok a második vi
lágháború idején. Bp. 1980.) 161—192. p. 

Herencsár Lajos: Két front között. Bp. 
Kossuth K. — Zrínyi K. 1980. 292 p. 8 t. 

Kékesdi Gyula: Fegyverbarátság. 
Brjanszki lap megemlékezése magyar 
partizánokról. — Népszabadság, 1980. 
121. sz. 7. p. 

Kovács Dénes G.: Magyarok Nyugat-
Európában a fasizmus elleni küzdelem
ben. — Magyar Rendőr, 1980. 18. sz. 
7. p. 

Lagzi István: Ki volt Dóró Gábor? Gon
dolatok a magyar—lengyel barátság
ról. — Napjaink, 1980. 4. sz. 22—24. p. 

Molnár György: A „gátdöntők". Mester
séges árvíz a Ruhr-vidéken 1943 máju
sában. — História, 1980. 2. |sz. 17. p. 

Pécsi Anna: Magyar ellenállók és par
tizánok Franciaország és Belgium anti
fasiszta küzdelmeiben. (Fegyverrel a 
hazáért. Magyar ellenállási és parti
zánharcok a második világháború ide
jén. Bp. 1980.) 247—276. p. 

Pecze Ferenc—Bernáth Zoltán: A tények 
tanúsága és tanulságai. [Magyar hon
védek részvétele a csehországi ellenál
lási mozgalomban.] — Magyar Nem
zet, 1980. 60. sz. 8. p. 

Pethes Sándor: Ellenállók Buchenwald-
ban. Emberek az embertelen világban. 
— Esti Hírlap, 1980. május 4. 3. p. 

Pintér István: Titóval. Fehér Sándor ma
gyar partizán emlékeiből. — Népsza
badság, 1980. 105. sz. 4—5. p. 

Popovics, [Dmitrij] Dmitro (Petrovics]: 
Küzdve küzdöttünk. (Kroz' torturi.) 
[Visszaemlékezés.] (Lejegyezte Mihajlo 
Babidorics. Ford. Fejes János.) Bp. — 
Uzsgorod, Kossuth K. — Kárpáti K. 
1980. 202 p. 6 t. 

S(ánta) G(yörgy) : Az erdőt nem vették be. 
(Körösi Andor partizáni) — ISz, 1980. 
9. sz. 6—7. p. 

Sólyom József: Milica. [Milica Milanov 
életútja és részvétele a jugoszláviai 
partizánharcokban.] — Népszabadság, 
1980. 287. sz. 4. p. 

Ungvári Jenő: A második világháború 
küzdőterein. Magyarok a lengyel el
lenállási mozgalomban. — Magyar 
Nemzet, 1980. 13. sz.5.p. 

Vájsz, P.: Tanulunk az ellenállás tapasz
talataiból. — Béke és Szocializmus, 
1980. 5. sz. 40—45. p. 

Háborús bűnök 

Bokor Péter: Célállomás: Auschwitz. Bé
csi beszélgetés egy nullával. [Franz 
Novak], — Élet és Irodalom, 1980. 8. 
sz. 3—4. p. 

Díszsírhely a főbűnösnek. [Japán hábo
rús bűnösök.] — In.terp.ress Magazin, 
1980. 1. sz. 125—127. p. 

Horváth Ferenc : A Lischka-per. (Kurt 
Lischka, Herbert-Martin Hagen és 
Ernst Heinrichsohn háborús bűnösök 
pere. — Határőr, 1980. 12. sz. 11. p. 

K(ovács) J(enő): A halál orvosa doktor 
Mengele. — Határőr, 1980. 41. sz. 14. p. 

Kučera, B.: Nürnberg: a történelem ítél
kezése folytatódik. — Béke és Szocia
lizmus, 1980. 8. sz. 91—97. p. 

Pintér István: Hamispénzgyáir a koncent
rációs táborban. Egyszer volt szenzá
ciók. — Ország Világ, 1980. 36. sz. 20— 
21. p. 

Szántó Péter: Kísérleti gyilkosságok. — 
Élet és Irodalom, 1980. 35. sz. 6. p. 

A második világháború utáni időszak 
hadtörténelme 

Alperovitz, G. : Atomdiplomácia. Hiroshi
ma és Potsdam. Következtetések. 
(Részlet az „Atomic Diplomacy: Hiro
shima and Potsdam. The USA of the 
Atomic Bomb and the American Con
frontation with Soviet Power. New 
York 1967. c. könyvből.) — Világtör
ténet, 1980. 4. sz. 88—104. p. 

Árkus István: Pénz, fegyver, hatalom. 
Bp. Zrínyi K. 1980. 94 p. 
(Katonapolitika fiataloknak.) 

Árkus István : Rhodesia—Zimbabwe. 
(Bp.) Kossuth K. 1980. 240 p. 

Balázs József: Az enyhülés néhány elmé
leti és politikai kérdése. — A Politikai 
Főiskola Közleményei, 1980. 2—3. sz. 
65—80. p. 

Békés Rezső: [Henry] Kissinger és 
[Zbigniew] Brzezinski. Bp. Zrínyi K. 
1980. 378 p. 4 t. 
Bibliogr. 365—377. p. 

Boldizsár Iván: Milyen is volt a hideg
háború? — Népszabadság, 1980. 40. sz. 
11 p. 

Burchett, Wilfred : Dél-Afrika felkel. For
radalom Angolában, Mozambikban, 
Rhodesiában, Namíbiában és Dél-Af
rikában. (Southern Africa stands up. 
The revolution in Angola, Mozam
bique, Zimbabwe, Namibia and South 
Africa. Ford. Győri Anna. Bp.) Kossuth 
K. 1980. 430 p. 
Eseménynaptár 11—47. p. 

Dankó László: A fellazítási politika ki
alakulása, ideológiai háttere, szakaszai. 
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1. r. — Belügyi Szemle, 1980. 12. sz. 
34—46. p. 

Az el nem kötelezett országok csúcsérte
kezlete. Havanna, 1979. szeptember 3— 
9. (Ford. Boronkay Tamás, Dalos 
László stb. Bp.) Kossuth K. 1980. 241 p. 

Győri Sándor: Szabálytalan haditutósítá-
sok. (Bp.) Kossuth K. 1980. 199 p. 18 t. 

Halász György: Afganisztán gyújtópont
ban. (Bp.) Kossuth K. 1980. 228 p. 8 t. 

Az igazság Afganisztánról. Dokumentu
mok, tények, tanúságtételek. (Pravda 
ob Afganisztáné, összeáll. K. Gevork-
jan, J. Mihajlenko stb. Ford. Kelemen 
István, Teller Tamás.) Bp. Zrínyi K. 
1980. 226 p. illusztr. 

Jazkova, A. A.: Az Egyesült Államok ro
mániai politikájának néhány aspektu
sáról. (1945.) — Világtörténet, 1980. 4. 
sz. 123—131. p. 

A katonai enyhülésért. Népszabadság in
terjú Alekszej Lizicsev szovjet vezér
ezredessel. — Népszabadság, 1980. 216. 
sz. 5. p. 

Kende István: 35 év — harcban a bé
kéért. Hidegháború — vagy békés egy
más mellett élés (1945—1955.) (összeáll. 

.) — Nemzetközi Szemle, 1980. 5. 
sz. 3—14. p. 

Ki fenyeget kit? Beszélgetések szovjet 
tábornokokkal, a hadtudományok szak
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rih Trofimenko, Vaszilij Reznicsenko, 
Lev Szemejko, Viktor Rjabcsuk, Ivan 
Ovcsarenko és Alekszej Lizicsev szov
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1980. 223—224. sz. 6. p. 

Köves Tibor: A „józan ész" ideológiája és 
az erőpolitika logikája (az Egyesült Ál
lamokban.) — Társadalmi Szemle, 1980. 
8—9. sz. 33—50. p. 
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szabadság, 1980. 269. sz. 6. p. 

Rékai Gábor: Háborúk — békében. Be
szélgetés Kende István történésszel. — 
Élet és Irodalom, 1980. 19. sz. 7. p. 

Salgó László—Balogh András: A gyarma
ti rendszer története 1870—1955. Bp. 
Kossuth K. 1980. 454 p. 24 t. 

A szocializmus békekezdeményezései 
(1955—1979). — Nemzetközi Szemle, 
1980. 5. sz. 14—17. p. 
(Einheit 1980. 3. sz.-ból.) 

Vajda Péter: Fedőszáma: 329. A Penta
gon atomháborús tervei 1945—1949-
ben. — Népszabadság, 1980. 76. sz. 9. p. 

Y er gin, D.: A döntő beszéd. [Truman 

hidegháborús beszéde 1947-ben.] — Vi
lágtörténet, 1980. 4. sz. 105—122. p. 

A szocialista államuk jegyveres erőt 

Barkovits István: A védőpajzs. [25 éve 
jött létre a Varsói Szerződés.] — 
Magyar Nemzet, 1980. 110. sz. 2. p. 

Bertalan István Béla: Negyedszázad táv
latából. A Varsói Szerződés megalaku
lásának évfordulójára, — MHSZ Élet, 
1980. 9. sz. 10—11. p. 

Czinege Lajos: Szuverenitásunk, nemzeti 
függetlenségünk, békés építőmunkánk 
záloga. Interjú hadseregtábornok 
honvédelmi miniszterrel a Varsói Szer
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sz. 2—4. p. 

Czinege Lajos: A Varsói Szerződésben 
megvalósuló együttműködésünk, szo
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12. p. 

Dicsőséges hadsereg. A Szovjet Hadsereg 
születésnapjára. — Repülés, 1980. 2. sz. 
3. p. 

Gribkov, A.: A Varsói Szerződés a békét 
és a szocializmust őrzi. hadsereg
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latkozata a Népszavának. — Népsza
va, 1980. 109. sz. 7. p. 

Hatvankét éves a Szovjet Haditengeré
szeti Flotta. — HSz, 1980. 2. sz. 1—6. p. 

Havas Ervinné: A szocialista hazafiság és 
a proletár internacionalizmus a fegy
verbarátság alapja. — HSz, 1980. 3. sz. 
60—64. p. 

Hollósi István: 25 éves a Varsói Szerző
dés. — Hadtudományi Füzetek, 1980. 
1. sz. 1—31. p. 

25 éves a Varsói Szerződés. — Magyar 
Rendőr, 1980. 19. sz. 3. p. 

Kovács Jenő: A béke és biztonság meg
bízható támasza. (25 éves a Varsói Szer
ződés.) — Határőr, 1980. 20. sz. 8— 
9. p. 

Kulikov, V. G.: A béke és a szocializmus 
védőpajzsa. — Népszabadság, 1980. má
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mus vívmányainak védőpajzsa. (A Var
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3. sz. 2—3., 8—9. p. 
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6. sz. 25. p. 
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HSz, 1980. 3. sz. 8. p. 
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(március 1.) — MHSZ Élet, 1980. 5. sz. 
25. p. 
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Pirityi Sándor: A Varsói Szerződés tör
ténetéből. A Varsói Szerződés béke
kezdeményezései. — Radar, 1980. 4. sz. 
8—14. p. 

Psztigo, I.: A szovjet légiflotta napja. — 
Magyar Nemzet, 1980. 192. sz. 5. p. 

Púja Frigyes: A Varsói Szerződés: szö
vetség a békéért. — Társadalmi Szem
le, 1980. 4. sz. 39—48. p. 

Rábai Ferenc: A Varsói Szerződés tör
ténetéből. A Varsói Szerződés katonai 
szervezete. — Radar, 1980. 2 sz. 10— 
14. p. 

Rácz Sándor: A Varsói Szerződés ne
gyedszázados évfordulója. — Pártélet, 
1980. 5. sz. 13—18. p. 

Serfőző László: Elkerülhetetlen döntés 
v o l t . . . A Varsói Szerződés előzményei. 
— N, 1980. 18. sz. 5. p. 

Serfőző László: Védőpajzs. Bp. Zrínyi K. 
1980. 101 p. 

A munkáshatalomért! Komárom megye 
forradalmi munkásmozgalmának har
cosai. Életrajzgyűjtemény. (Szerk. Ge-
csényi Lajos, Szabó József, Tóth Ist-
vánné. Kiad. az MSZMP Komárom me
gyei Biz. Tatabánya, Komárom megyei 
Lapk. 1980. 327 p. 2 t. 
Bigliogr. 305—311. p. 

Élni emberü l . . . A munkásmozgalom Za
la megyei harcosai. Életrajzgyűjtemény. 
(Szerk. Jakabfi Rudolf, Tóth Antal, 
Tóth Lászlóné. [Közread, a] Zala m.-i 
Pártbizottság, a Zala m.-i Tanács és a 
Szakszervezetek Zala m.-i Tanácsa.) 

Somfai Péter: Gyakorlat a fegyverba
rátság jegyében. [Fegyverbarátság '80.] 
— Ország Világ, 1980. 38. sz. 6—7. p. 

Sterl István: Békés építőmunkánk bizto
sítéka. Hazánk és a Varsói Szerződés. 
— N, 1980. 14. sz. 6. p. 

Szluka Emil: Együttműködés földön, ví
zen és levegőben. Fegyverbarátság '80. 
— Népszabadság, 1980. 214. sz. 6. p. 

Vajda Péter: Szövetségünk a békéért, a 
nemzetközi biztonságért. — HSz, 1980. 
5. sz. 50—56. p. 

Vajda Péter: A Varsói Szerződés törté
netéből, így született 1955-ben. — Ra
dar, 1980. 1. sz. 11—16. p. 

Várnai Ferenc: A puskás ember '80. 1. 
Megbecsülve, kiváltság nélkül. 2. A 
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a szovjet hadsereg néhány tisztjével.] 
— Népszabadság, 1980. 255—256. sz. 
6. p. 

A Varsói Szerződés megalakulásának és 
parlamenti ratifikációjának dokumen
tumai. — Külpolitika, 1980. 2. sz. 124— 
145. p. 

A Varsói Szerződés negyedszázada. — 
Hadifbedhnikai Szemle, 1980. 2. sz. 1— 
4. p. 

A Varsói Szerződés tagállamainak nyi
latkozata. (Elfogadta a Politikai Ta
nácskozó Testület varsói ülése 1980. 
május 14—15-én.) — Népszabadság, 
1980. 113. sz. 3—5. p. 

A Varsói Szerződés — a testvéri népek 
fegyveres szövetsége a béke védelmére. 
— Nemzetközi Szemle, 1980. 5. sz. 18— 
21. p. 

A Varsói Szerződésről. A szervezet meg
alakulásának 25. évfordulóján Csémi 
Károly, Kárpáti Ferenc, Papp Istvánné, 
Roska István, Varga István és Kör-
mendy István beszélgetése. — Népsza
badság, 1980. május 11. és 14. 

Védőpajzisunk. (összeáll. Döntő Rezső. 
Bp.) Zrínyi K. 1980. 31 p. 104 t. 
(Minikönyvek. [22.]) Hétnyelvű képes
könyv. 

Zalaegerszeg, Zala m.-i Lapk. V. 1980. 
562 p. illusztr. 
Bibliogr. 545—551. p. 

Barabás Tamás: Ki volt Alapy Gáspár? 
(Komárom polgármestere 1944-ben.) — 
Élet és Irodalom, 1980. 29. sz. 9., 44. sz. 
2. p. 

Pintér István: Az obsitos. (Bárczy János 
útja a Ludovika Akadémiától a demok
ratikus hadsereg megalakításáig.) — 
Népszabadság, 1980. 258. sz. 8. p. 

Szele Lajos: Lengyelországi ünnepségek 
Bem hamvainak hazavitele évforduló-
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ján. — Honismeret, 1980. 2. sz. 16— 
17. p. 

Koncz István: „Fegyverbe!" — négyszer. 
Bertusz Pál életútja. — Népszabadság, 
1980. 145. sz. 4. 

Köteles Pál: örökségünk: Bocskai [Ist
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19. p. 
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sz. 74—77. p. 
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15. sz. 5. p. 

Kende János: Böhm Vilmosról. Születé
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ság, 1980. 16. sz. 6—7. p. 
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— PK, 1980. 4. sz. 187—198. p. 
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sz. 7. p. 

Kékesdi Gyula: 1919 óta rendületlenül. 
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— Népszabadság, 1980. 67. sz. 4—5. p. 

Lagzi István: Ki volt Dóró Gábor? Gon
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Napjaink, 1980. 4. sz. 22—24. p. 

Vadász Ferenc: A Vörös Segély harcosa. 
Erdős László gépészmérnök születésé
nek 75. évfordulójára. — Népszabadság, 
1980. 290. sz. 6. p. 

Bencze Szabó Péter—Szatmári Jenő Ist
ván : A magyar nép üdvözli hősét. (Far
kas Bertalant.) — Ország Világ, 1980. 
23. sz. 10—11. p. 

Kozma Tóth István: Az űrhajós falujá
ban. „A mi fiunk". [Farkas Bertalan.] 
— Ország Világ, 1980. 23. sz. 2—3. p. 

Mónus Miklós: A bölcsőtől Bajkonurig. 
(Farkas Bertalan és Magyari Béla.) — 
MHSZ Élet, 1950. 12. sz. 2—9. p. 

Diadalmenet hazai földön. [Farkas Ber
talan. Képriport.] — Ország Világ, 
1980. 26. sz. 1—5. p. 

Az űrhajós családjánál . . . szülőfalujá
b a n . . . első oktatójánál [Farkas Ber
talan.] — Ország Világ, 1980. 23. sz. 
4. p. 

Gerencsér Miklós: Forradalmár Erdély
ből. (Fazekas József életútja.) — Nép
szabadság, 1980. 57. sz. 6. p. 

Kovács Dénes, G. : 72 ütközet után. Pél
damutató életutak. (Fazekas József par
tizán, a politikai főcsoportfőnök he
lyettese 1948-tól.) — N, 1980. 30. sz. 6— 
7. p. 

Csonkaréti Károly: Főhadnagy úr Faze
kas. Korok, képek, katonák. (Fazekas 
Mihály.) — Határőr, 1980. 44. sz. 

Molnár Margit: Földes Pál (1900—1975.) 
— Pártélet, 1980. 6. sz. 82—83. p. 

Nemes János: Egy kommunista Jókai-
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Meghalt Gyáros László. — Magyar Nem
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nok. [Halas Lajos.] (Beszélgetések a 
munkásőrségről.) — Munkásőr, 1980. 
12. sz. 2—3. p. 
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ról.) — Élet és Irodalom, 1980. 21. sz. 
2. p. 
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Rácz Gyula. — Népszabadság, 1980. 108. 
sz. 4. p. 

Radó Sándor köszöntése. + Bibliográfia. 
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Ságvári Endre Könyvszerkesztőség, 
1979. 167 p. 8 t. 

Sajnovics János ny. vezérőrnagy. (1924— 
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Benda Kálmán : Ki volt Sándor [Lipót] 
főherceg? — Élet és Irodalom, 1980. 7. 
sz. 2. p. 
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Mándi Magda, S.: Sebes Imre (1910— 
1964.) — Pártélet, 1980. 2. sz. 88—89. p. 

Botos János: Sebes Lászlóról, születésé
nek 75. évfordulóján. — Népszabadság, 
1980. 106. sz. 6. p. 

Mándi Magda, S.: Sebes László 1905— 
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