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A MAGYAR GYALOGSÁG RUHÁZATA, FELSZERELÉSE, 
FEGYVERZETE A XIX. SZÁZADBAN 

Zákány Lajos 1 

Bevezetés 

A hadseregben az egyenruhát a XVII. század második felében ho-
nosították meg. Ekkor még az öltözködést általános alapelvekkel szabá-
lyozták, a részleteket az ezredtulajdonosok tetszésére bízták. Ez rendkí-
vül vegyes képet jelentett az egyenruházatban. A folyóirat 2006. 1. 
számában (204. oldaltól) a „Magyar Gyalogság XVIII. szádai ruházatát 
(felszerelését)” mutattam be a különböző változatokkal. Most egy to-
vábbi század öltözködésére tekintsünk vissza. 

A ruházaton 1807-ben ismét változások következtek be. A sisak 
helyett –századosig bezárólag- felfelé szélesedő fekete nemez csákót ad-
tak, amely a tiszteknél arany, a legénységnél fekete-sárga gyapjú rózsá-
val, sárgaréz kokárdával, továbbá a tiszteknél arany, az altiszteknél pedig 
sárga selyem paszománnyal volt díszítve. Az alantos tiszt keskeny fekete 
vonallal kettéosztott, a százados ellenben egy széles paszományt kapott, 
vagyis éppen megfordítva, mint a világháború előtti évtizedekben előírva 
volt. A tizedesnek viszont egy széles, az őrmesternek pedig egy széles és 
egy keskeny csákópaszománya volt. Ez lett a rendfokozati jelvény. A 
csákón nemcsak elől, hanem 1836-ig hátul is volt ernyő; a tiszti csákó 
szemernyőjét arany paszomány szegte. A törzstisztek arany paszomány-
nyal díszített olyan kalapot viseltek, mint a világháború előtti évtizedek 
tábornokai, de tollbokréta nélkül; 1849-ben azonban fekete tollbokréta 
került a kalapra. 

A kabát egészen frakk-alakot kapott, magas gallérral, elől 10, hátul 4 
gombbal, a frakkszárnyakon tiszteknél és legénységnél széles kihajtás 
volt a hajtóka színében. 

A legénység a köpenyt koszorúba hajtva, a jobb válltól a bal csípő 
felé hordta.  

                                                      
1 Zákány Lajos nyá. alezredes, MH ÖLTP törzs előadója. 
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A fehér posztó legénységi tábori sapka 1813-ban lehajtható fülvédő 
széleket kapott, melyeket a – magyar ezredeknél eleinte hajtókaszínnel, 
1827 óta pedig világoskék színnel szegtek, az ezred számát pedig hajtó-
kaszínű számjegy mutatta. Ez a sapka egészén 1851-ig megmaradt, ekkor 
világoskék lett a színe, fehérrel szegélyezték, de az ezredszám elmaradt 
róla. 

A francia háborúkat követő hosszú békeidő alatt (1816-1848) az 
egyenruha újból változásokat szenvedett. A csákó formáját 1822-ben any-
nyira változtatták, hogy egészen hasonlított az egykorú cilinderkalaphoz, 
majd 1840-ben alacsonyabb, hengeralakúbb formát kapott. 

 

 

 

 

 
 

 

Gyalogos- és gránátosszablyák, XIX. Század 

 

Magyar gyalogság 1836-ban. 
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Meneteknél és a mindennapi kivonulásnál a csákót viaszkosvászon 
borítóval (Futteral) viseIték egészen 1867-ig, amikor a csákó már nem 
tartozott többé a harci öltözethez.    

A tisztek a térdígérő sötétbarna felsőkabáton kívül – díszöltözet ki-
vételével szintén – sötét barna színű, de a fehér frakk szabásával, hajtóká-
jával és gombjaival azonos ún. „Campagne1 öltözet” viselhettek. Az 
1811-ben rendszeresített sárga bőrkesztyű helyett 1836-tól a tiszteknek is 
fehérkesztyűje volt, mely az altisztek számára már régebben elő volt írva. 
Könnyítést jelentett az öltözködésben, az 1836-ban engedélyezett fehér 
vászon nyári nadrág. 

A két világháború közötti tisztisapka legelső formáját még a XVIII. 
század közepén a Baranyai-huszárezred magyar tisztjei tervezték, tehát 
szintén egyike a sok magyar eredetű egyenruházati cikknek. Ez a sapka 
némi változáson ment át addig, míg 1836-ban az egész hadseregben, tehát 
a gyalogság tisztjei részére is rendszeresítették. Abban az időben csak 
annyiban különbözött a mostanitól, hogy nem fehérek voltak a kemény 
oldalai. A gyalogság tisztjei a kisebb szolgálatban és szolgálaton kívül vi-
selhető kalap eltörlése, vagyis 1807 óta ugyanis hajtókaszínű tányérsap-
kát használtak. 

A tisztikard aranyveretű fekete bőr hüvelyét 1837-ben acél hüvellyel 
cseréltek fel. A tisztnek egyenruhához mindig kardot kellett kötni. A bot 
eltörlése, vagyis még 1807 óta minden alkalommal, ha a tiszt legénységet 
vezetett, vagy a csapattal kivonult, kardot kellett húznia. 

A gyutacsos puska rendszeresítésekor, 1843-ban, a legénység széles 
tölténytáska szíjára, a mell magasságában, fehér bőrből készült kis gyu-
tacstáska került.  
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Magyar gránátos és gyalogos 1848-ban. 

Az 1848. év tavaszán vezették be a galléron viselendő rendfokozati 
jelvényeket. A tisztek a gomb színe szerint arany vagy ezüst olyan kis 
paszományt kaptak, mint amilyen a két világháború között a honvéd aka-
démikusoknak volt. A hadnagynak egy, a főhadnagynak kettő, a száza-
dosnak három ilyen gallérpaszománya volt. Az altisztek paszománya fe-
hér színű volt: őrvezetőnek egy, tizedesnek kettő, őrmesternek három. Az 
őrvezető különben 1836-ban fekete-sárga zsinórt kapott a csákójára. Az 
1849. év nyara óta a kis paszományok helyett arany, ezüst, illetve fehér 
csillagok mutatták a rendfokozatot. Később, 1856-ban a szakaszvezetői 
rendfokozatot rendszeresítették, az őrmester a három fehér csillaghoz 
még sárga paszományt is kapott, mely körül futott az egész galléron.  

Ugyancsak 1849 nyarán törölték el a fehér frakkot és helyette hét pár 
gombbal ellátott és a legénységnél is a hajtóka színével szegett szintén 
fehér kabátot (Waffenrock) adták, melynek állógallérja és hajtókaszínű 
vállszalagjai voltak. A tisztek a zsinóros magyar nadrág helyett világos-
kék pantallót kaptak, melynek oldalait vékony fehér csík szegte. Az arany 
zsinóros tiszti csizmát szintén eltörülték és simacipőt rendszeresítettek.  

A csákó 1851-ben könnyedébb formát kapott, az eddigi kokárda he-
lyett kétfejű sassal és a legénységnél sárgaréz-rózsával. 

A csákón a kokárda helyett a címer alkalmazása az 1848-1849-iki 
honvéd csákó utánzásának tekinthető, amelyen – eltérően a világ összes 
katonaságától – kokárda helyett címer, de a magyar címer volt. A címeres 
csákó tehát szintén magyar eredetű.  
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A törzstisztek 1854-ig megtartották a tollbokrétás tábornoki formájú 
kalapot, ekkor azonban ők is a csákót kapták fövegül. A tiszti csákó pa-
szománya ugyanekkor megváltozott és az alantostiszti csákóra egy széles, 
a századosira kettéosztott szélesebb, a törzstisztire pedig háromra osztott 
még szélesebb paszomány került. Az altisztek csákóján 1851 óta tizedes-
nek egy sima, szakaszvezetőnek és ennél magasabb rendfokozatú altiszt-
nek szélesebb, kettéosztott paszomány díszlett. A csákópaszomány ilyen 
elrendezése azután mindvégig megmaradt.  

Nem tartozik ugyan szorosan a tárgyhoz, de megemlíthetjük azt is, 
hogy 1849 után, szintén a függetlenségi harc magyar seregének mintájára, 
a cs. kir. hadsereg huszárai részére az addigi dolmány helyett atillát rend-
szeresítettek. 

A tisztek, sötétbarna Campagne-öltözetét, valamint fekete nadrágját 
1849-ben törölték el. Tiszt és legénység térdígérő, a hajtókaszínével sze-
gélyezett és két sor gombbal ellátott sötétszürke köpenyt kapott, a tiszti 
köpenynek bársonygallérja volt.  

 

Magyar gyalogság 1854-ben. 

A legénység részére a könnyebb fehérposztóból készült ún. „ujjast” 
adták parolival és horganygombokkal. Ezt az ujjast a laktanyában, vagy a 
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mindennapi kivonulásnál a kabát helyett viselték, zordabb időben pedig a 
kabát alá lehetett ölteni. Az ujjas 1009-ig megmaradt.  

A tisztiszolgák eddig uruk ízlése szerint öltözhettek. A főtisztek tisz-
tiszolgáinak ezen túl lehajtott gallérú világoskék kabátot, ugyanilyen szí-
nű tányérsapkát és pantallót kellett viselni. Ezt a ruházatot 1893-ban tö-
rölték el, a tisztiszolga ezen túl ugyanazt a ruházatot viselte, mint a többi 
legénység, csak a balkarján volt ék alakú keskeny vörös paszomány. 
Fegyvere nem volt. A törzstiszteknek azonban ezen túl is jogukban állt 
tisztiszolgájukat tetszés szerint öltöztetni. 

A legénység a köpenyt 1851 óta már nem vállövszerűen, hanem a 
hátbőröndre csatolva hordta. Dobosok és az 1851-ben rendszeresített kür-
tösök 1854-ben a széles utászkardot kapták, a kürtösök azonban 1868 óta 
már puskával és szuronnyal voltak ellátva. 

A tiszteknek megengedték, hogy dísz- vagy- menetöltözet kivételé-
vel azt a világos-drappszínű posztópantallót, az ún. Pejachevich - nadrá-
got viseljék, amelyet az akkoriban még Ausztriához tartozó olasz tarto-
mányokban állomásozó tisztek önkényesen, már régen hordtak.  

Az 1859. évi vesztes háború után a gyalogság ruházatán több lénye-
ges változtatást hajtottak végre. A kabát lehajtott gallért és csak egy sor-
gombot kapott, a legénység kabátjáról és kivonulásnál mindenkor felöltve 
viselendő köpenyéről törölték a színes szegélyezést. A tisztek menetöltö-
zetben német szabású csizmát viseltek. Menetöltözetnél a csizma egészen 
1889-ig megmaradt. 

A köpenyt – melyre a legénység csak 1869-ben kapott zsebeket – 
nyáron közvetlenül az ingre kellett felölteni, sarkai fel voltak hajtva, hogy 
a legénységet a menetelésben ne gátolják. Könnyű elképzelni, hogy mit 
szenvedett a csapat az 1866. évi háború alatt, a nehéz csákóval és a felöl-
tött köpennyel az olasz harctér perzselő nyári hőségében, amikor menet-
közben még hozzá szigorúan tilos volt vizet inni, nehogy a katona – az 
akkori balga felfogás szerint – tüdőgyulladást kapjon. Az 1859. évi hábo-
rúban, éppen a hőség miatt, megengedték, hogy tiszt és legénység, a vá-
szon könnyű kabátot (Kittel) vegye fel.  
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Ez a vászonkabát ugyanolyan szabású volt, mint a rendes posztóka-
bát, azonban a nyakán csak kis parolival, rézgombok helyett pedig csont-
gombok voltak rajta. A ruha kímélése végett ezt a vászonkabátot már na-
gyon régen használták a hadseregben, eredetileg Esterházy József gróf 
tábornok rendelte el 1751-ben a maga ezredénél, a későbbi 37. gyalogez-
rednél. Tehát megint egy magyar eredetű katona-ruhadarabbal találko-
zunk. A „kitlit” 1868-ban törülték el és helyette zsávoly zubbonyt rend-
szeresítettek. A tiszt a szolgálati övet 1860-tóI 1868-ig vállövszerűen 
viselte, mégpedig menetöltözetben a köpeny felett, s ezért kabátja jobb-
vállára aranyzsinórt, köpenye jobbvállára pedig vállszalagot kapott.  

A tábori felszerelésbe az ötszemélyes főzőedény helyett kétszemé-
lyes került, melyet a hátbőröndre csatolva kellett hordani.  

A hadsereget 1867-ben gyökeresen átszervezték és a következő év-
ben ruházatát és felszerelését is új alapokra fektették. A csákó és a kabát 
most már kizárólag díszöltözet lett, az előbbi könnyebb formát kapott, az 
utóbbi színét – az évszázados fehér szín helyett – sötétkékre változtatták, 
ismét állógallért, egy sor gombot és a legénységnél hajtókaszínű vállpe-
receket adtak.  

 

 

 

 

Magyar önkéntes 
gyalogos 1859. 
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Magyar gyalogság 1866-ban. 

A hadiöltözethez ezen túl sapka, zubbony és világoskék nadrág tar-
tozott. A tiszti fekete sapka megmaradt, a legénység azonban egész körül 
kettőstős felhajtású, szegélyezetlen, világoskék sapkát kapott, fekete bőr 
szemernyővel, sárgaréz rózsával és ezredenként sárga vagy fehér fémből 
készült két kis gombbal, mely a sapka felhajtását elől összefogta. A sötét-
kék zubbony állógallérján rövid hajtóka volt, a legénységnél azon kívül 
vállszalagok fémgombba1. A tiszti nadrágon többé nem volt fehér sze-
gély, a fekete-sárga zsinórzattal díszített legénységi nadrág ellenben a ré-
gi maradt. Menetöltözethez úgy a tisztek, mint a legénység a köpenyt 
1889-ig koszorúba hajtva viselték. Lóhátas tiszteknek megengedték a 
körköpeny viselését, de még a 70-es években ismét eltörölték. 
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Magyar gyalogos 1866-ban. 

A hadapródi jelleg átszervezése folytán a hadapródok keskeny 
aranypaszományt kaptak gallérjukra. Az 1867-ben létesített hadapród-
tiszthelyettes 1869-ig ugyanazt az összeállítású ruházatot viselte, mint az 
altisztek, ekkor azonban a tisztekéhez hasonló ruhát kapott.  

Az önként tovább szolgáló altisztnek megkülönböztető jelvénye 
1860 óta a galléron fehér posztógránát volt, 1869-től azonban a bal alsó-
karra felvarrt fekete-sárga, majd 1899-től arany keskeny sávok jelezték az 
önként vállalt szolgálat időtartamát.  

A szíjazat 1868-ban feketeszínű lett. A puskát eddig a jobbvállra 
fektetve kellett hordani és csak menetek alatt akasztották a vállra. Ezen 
túl azonban mindig a vállra kellett akasztani. Az egy nagy tölténytáska 
helyett két kisebbet rendszeresítettek, melyeket a szurony derékszíjára 
erősítettek, s az egyiket elől, a másikat pedig hátul a derékon viselték. Az 
altisztektől elvették a rövid kardot, majd később – 1881-ben- az akkor 
rendszeresített számvivő-altisztek újból megkapták. Az őrmester fegyver-
zetül 1888-ban a gyalogtiszti kardot és a forgópisztolyt kapta.  

A hátbőröndnek 1868-tól kisebb lett az alakja és pótlásul a természe-
tes színű vászon kenyérzsákot ismét rendszeresítették; a színét később vö-
rösbarnára változtatták. A legénység egy részét 1872-ben gyalogsági-
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ásóval, 1895-ben pedig csákánybaltával szerelték fel. Az ismétlőpuska 
1888. évi rendszeresítése folytán a katona több töltényt vitt magával, 
ezért az eddigi két tölténytáska helyett elől két kisebb, hátul a derékra pe-
dig szőrmés tölténybőröndöt adtak. A kiválóbb lövészek megkülönbözte-
tése végett még 1868-ban a vörös lövészbojtot adták. Később – 1902-től 
– a mesterlövészeket a bojt aranyzsinórja különböztette meg.  

A legénység 2 pár bakancsot, majd az egyik pár helyett 1876-ban 
rövid szárú magyar csizmát kapott, melyet 1889-ig menetöltözethez kel-
lett viselni. Ugyancsak 1876-ban rendszeresítették az ún. könnyűcipőt. 
Az 1891. évben minden embert sátorlappal szereltek fel.  

A ruházaton azután egészen 1909-ig nem történt sok változás. Az 
1897-ben szervezett lóhátas ezred-, majd zászlóaljkürtösök nyitott kard-
bojtot, tiszti kardot és sarkantyús huszárcsizmát kaptak. A tiszteknek 
1903-ban ismét megengedték a körköpeny, a skarlátvörösseI szegélyezett 
feketepantalló és szolgálaton kívül a barna kesztyű viselését. Az altisztek 
viszont 1908-tól szolgálatban nem hordtak többé fehér kesztyűt. Ugyan-
csak az utóbbi évtől az ügyeleti szolgálatot csákósan kellett végezni, ezért 
a tiszteknek megengedték a fekete viaszosvászonból minden díszítés és 
rózsa nélkül készült ún. „könnyű csákót”.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1909. évben a menetöltözethez tartozó valamennyi ruhadarab és 
a kenyérzsák is csukaszürke, az egész szíjazat és a lábbeli pedig termé-
szetes bőrszínű lett. Nyakszegély helyett csukaszürke kendőt kellett vi-
selni. A tisztek ugyanolyan sapkát kaptak, mint a legénység, azonban 
aranyrózsával, azon kívül a csizmát a lóhátas tiszteknél és legénységnél 
természetes színű bőr 1ábszáróvóval cserélték fel, melyet később az alan-

Honvéd 1869-ben. 
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tos tiszteknek és zászlósoknak is megengedtek. A fehér kesztyű ezentúl 
csak díszben volt viselendő. A tiszt menetöltözetéhez ezen túl, a sárga-
fekete selyem szolgálati övön kívül, barna bőröv is tartozott, csatján a 
császári koronával. A háború első napjaitól kezdve azonban már csakis a 
bőrövet viselték.  

Az eddigi kétszemélyes főzőedény és evőcsésze helyett minden em-
ber külön kis főzőedényt kapott, a két tölténytáska helyett pedig négy ki-
sebb alakút.  

A világháború alatt a legénység nadrágjáról a zsinórzatot elhagyták, 
és a ruha színével egyező lábtekercset adtak. A tiszteknek megengedték a 
dragonyosok prémes kabátjának mintájára szabott, szintén prémes beke-
cset, széles szőrmegallérral, azon kétszeresen körbefutó aranyzsinórral és 
tompa fényű gombokkal.  

A világháború folyamán a csukaszürke színt mindenütt a terepzöld 
színnel cserélték fel, a zubbony lehajtott gallért és, azon a hajtóka helyett 
csak keskeny, függélyes sávot kapott, a sapkáról pedig levették a szemer-
nyőt. Az 1917. évben rendszeresítették a terepzöld színű acélsisakot, 
majd a köpeny derekáról levették az összefogópántokat. Már a háború 
elején minden embert tábori takaróval is elláttak, és nemsokára a szőrmés 
borjút és tölténybőröndöt, a szürke vászon hátizsák váltotta fel. .  

A gránátosok medveszőrmével borított magas föveget viseltek, me-
lyet elől az uralkodó névbetűivel ellátott sárgaréz-lemez díszített. A fö-
vegről hátul eleinte hosszú és bojtban végződő, ezredenként különböző 
színű leffentyű csüngött alá, melynek hossza később egyre rövidebb lett. 
A leffentyűt tiszteknél arany, a legénységnél eleinte ezüstpaszományozás 
díszítette, színét 1805-ben egységesen fekete-sárgában szabták meg, a pa-
szományozás pedig a legénységnél fehérszínű lett. A föveg baloldalán fe-
kete-sárga rózsa volt. 

A másik megkülönböztető jelvény, a tölténytáskán és annak szíján, a 
sárgarézből sajtolt lobogó gránát volt. 

A gránátos tisztek díszöltözet kivételével 1806-ig háromszögű, azu-
tán pedig ugyanolyan formájú kalapot viseltek, mint a világháború előtt a 
katonai tisztviselők.  

A gránátos föveg méreteit 1827-ben csökkentették, és a legénység-
nek közönséges használatra, az eddig sapka helyett, a két világháború kö-
zötti tiszti sapka formájában, bőrből készült ún. „könnyű sisakot” vagy 
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„gyakorlósapkát” adták. A medveszőrmés föveget ezentúl – dísz kivéte-
lével – viaszosvászon borítóval kellett viselni.  

A gránátosok egyéb ruházati és felszerelési cikke azonos volt az ille-
tő gyalogezredével. A kézigránát eltörléséig – 1769-ig – azonkívül bőrta-
risznyájuk is volt, a gömb alakú gránátok vitelére.  

A gyalogezredek gránátos osztályaiból szervezett önálló zászlóalja-
kat 1852-ben feloszlatták, a gyalogezred mindegyik zászlóaljának legki-
sebb számú százada (1, 7, 13, 19) gránátos század lett, és háború esetén 
ezekből alakult az ezred gránátos zászlóalja. A medveszőrmés föveget el-
törölték, a gránátosok a gyalogsági csákót kapták, és megkülönböztető 
jelvényük csak a tölténytáskán és annak szíján a sárgarézből, a kabát 
nyakán pedig fehér posztóból készült gránát maradt. 

Amidőn 1859-ben gránátos alakulatokat végleg megszüntették, a 
„gránátos” nevet, valamint a galléron a posztógránátot az önként tovább-
szolgáló altiszt és legénység kapta. Amikor pedig 1869-ben ezzel is fel-
hagytak, a „gránátos” név végleg megszűnt a hadseregben.  

A Magyar Szent Korona országainak déli és délkeleti szegélyén hú-
zódó határvidékek lakosságából alakított határőr gyalogezredek legény-
sége, az 1. és 2. székely határőr-gyalogezred kivételével, úgyszolván tel-
jesen nemzetiségi volt, így a magyar gyalogsághoz tulajdonképpen csakis 
az említett két székely ezredet számíthatjuk.  

Ezek az ezredek az alapításkor, vagyis 1762-ben, a népviselethez tar-
tozó rövid fekete kabátot és fehér magyarnadrágot viselték egyenruha-
ként, a kabátnak és nadrágnak azonban egyforma szabásúnak kellett len-
nie, a kabáton vörösgallérral és karhajtókával. Fövegül a tisztek szemer-
nyő nélküli magas fekete csákót, a legénység fekete csákósüveget kapott, 
a tiszti csákón aranypaszomány futott körül.  

Nemsokára, 1767-ben, az egyenruhát a gyalogezredekéhez hasonló 
fehérkabátban és zsinórtalan fehér magyarnadrágban állapították meg, a 
hajtóka mindkét ezrednél rózsaszínű, a gomb az 1. ezrednél sárga, a 2. ez-
rednél fehér lett. A kabát ujjának hajtókáján „medveköröm” volt. E he-
lyett az egyenruha helyett már 1774-ben sötétbarna kabátot és fekete-
sárgazsinóros világoskék nadrágot rendszeresítettek, de ez csak 1798-ban 
lépett életbe.  
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Nemzetőrök 1848-ban. 

A határőröknek fekete szíjazata volt, többi öltözeti és felszerelési 
cikkeik (föveg, köpeny, lábbeli, hátbőrönd stb.) ugyanazok voltak, mint a 
sorgyalogezredeknél. 

A különféle szabadcsapatokból alakították az 1798-1801-ig fennál-
lott ún. „könnyű zászlóaljakat”, melyek közül négynek – az 5. 6. 7. és 9.-
nek – magyar volt a legénysége. Egyenruhájuk csukaszürke kabátból és 
fekete-sárgazsinóros nadrágból állott; az 5. és 6. zászlóaljnak narancssár-
ga, a 7.-nek sötétzöld, a 9.-nek karmazsinpiros hajtókája volt, a 6. zászló-
aljnál fehér, a többinél pedig sárga gombbal.  

Az öltözet és felszerelés többi cikkei ugyanazok voltak, mint a sor-
gyalogságnál.  

A magyar nemesi felkelés a francia háborúk alatt gyalogzászlóalja-
kat is állított ki. Ezek a csapatok fekete csákót viseltek, mely a tiszteknél 
arany rózsával, körülfutó paszománnyal és arany zsinórzattal volt díszes, 
a legénység csákóján fekete-sárga rózsa volt. Kokárdát nem viseltek a 
csákón.  

A világoskék rövid dolmány és magyarnadrág a tiszteknél arany-, a 
legénységnél pedig fehérszínű vékony zsinórzattal volt díszítve. A tiszti 
dolmányhoz tartozott a fekete-arany széles ősmagyar öv. Lábbeliül fekete 
magyar csizma szolgált, a szíjazatnak természetes barna színe volt.  
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A köpeny és a felszerelési cikkek azonosak voltak a magyar sorgya-
logságéval. 

Az 1848-49. évi függetlenségi harc honvéd zászlóaljainak skarlátvö-
rös zsinóros sötétbarna atilla és világoskék magyarnadrág volt az egyen-
ruhája. Ez abban leli magyarázatát, hogy amidőn 1848 tavaszán és nyarán 
a legelső honvéd zászlóaljakat szervezték, a cs. kir. ruházati bizottság 
óbudai raktáraiban nagymennyiségű ilyen színű posztó volt készletben a 
Magyarországon és Erdélyben állomásozó tüzér- és szekerészcsapatok, 
de főként a déli területek határőrezredei részére. A Dunán is állott éppen 
néhány uszály ilyen posztóval megrakva, hogy a határőrök számára vi-
gye. Ezt a sok barna és világoskék kelmét a magyar kormány az újonnan 
szervezett honvéd csapatok egyenruhájára lefoglalta.  

A honvéd egyenruhához sárga fémrózsával és fehér fémből sajtolt 
magyar címerrel díszített, magas henger alakú, fekete nemezzel bevont 
csákó, továbbá szürke köpeny tartozott. Táborban és szolgálaton kívül a 
honvédek fekete szemernyős világoskék sapkát viseltek, melyen elől 
vörösszínű sapkarózsa és feketebőrből készült rohamszíj volt, alakja tehát 
emlékeztetett az I. világháború utáni fekete tiszti sapkára, csak nem volt 
kemény az oldala. A tisztek szintén kék sapkáját arany sapkarózsa és 
arany zsinór díszítette.  

Kivétel volt a Kassán szervezett 9. honvéd zászlóalj, mely kék sapka 
helyett skarlátvöröset viselt. A zászlóalj a vörös sapkát maga kérte. Ké-
sőbb, 1849-ben a vörös sapkát, a harctéren tanúsított vitéz magatartás ju-
talmául megengedték más zászlóaljaknak is, sőt a függetlenségi harc vége 
felé már nagyon bőkezűen osztották ezt a kitüntető megkülönböztetést. 
Az bizonyos, hogy az 1848-49. évi magyar seregben a „vörös sapkás” 
név kitüntetés volt, mert csakis vitézséggel lehetett kiérdemelni. 

 

 

Gábor Áron által öntött ágyú 
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Honvéd gyalogság 1848-49-ben. 

A 9. honvéd zászlóaljon kívül más zászlóaljak is kezdtek - szintén 
saját elhatározásukból – megkülönböztető jelvényeket használni Így az 
egyik zászlóalj csákó helyett állandóan sapkában vonult ki, melyhez fehér 
tollat tűzött. Ezek voltak a „fehértollasok”. Másik zászlóalj föveg gya-
nánt kerek, ún. „honi kalapot” hordott, melyet vörös szalaggal díszített 
és ezért „vörös-pántlikások” néven ismerték.  

A honvédatillának és a köpenynek fehér fémből készült makkgomb-
jai voltak. Az atillamellén 6 zsinór húzódott; az atilla hosszú, majdnem 
térdig érő volt. A zsinórzat formája olyan volt, mint a két világháború kö-
zötti honvédtisztek nemrégen eltörölt atillájának a zsinórzata.  

A tisztek kétféle atillát viseltek, mégpedig rendes körülmények kö-
zött vörös zsinórzatút, melyen csak a mellzsinórok galambkosara és a két 
zsinórszálat középen összetartó kis gyűrűi voltak aranyformából. A má-
sik, a díszatilla zsinórzat egészen aranyból készült, keskeny vörös szálak-
kal. 

A zubbony akkoriban a katonaságnál még ismeretlen fogalom volt, 
csak tábori használatra volt engedélyezve könnyű vászonzubbonyféle és 
pantalló. Ez azonban a vallóságban vajmi ritkán volt meg, mert a honvéd 
zászlóaljak folytonos megalakítása miatt örült a kormány, ha vitézei szá-
mára csak a posztóöltözéket tudta előteremteni.  

A függetlenségi harc végefelé a sötétbarna posztókészletben hiány 
állott be, ezért az atillákat olyan színű posztóból készítették, amilyent ép-
pen beszerezni tudtak. Emiatt 1849 nyarán már világoskék, sötétkék, 
zöld, szürke, fekete, sőt fehératillás honvéd zászlóaljak is akadtak.  
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A nadrág vörös zsinórzata olyan alakú volt, mint amilyent a világhá-
ború előtti honvéd gyalogság viselt. A tisztek dísznadrágján oldalt kes-
keny arany paszomány és elől vitézkötés volt felvarrva.  

A legénység feketeszínű bakancsot, a tisztek magyar csizmát visel-
tek, mely utóbbi díszöltözetnél arany zsinórral volt szegve és elől arany 
rózsával ékesítve. Megjegyzendő, hogy nagyon kevés honvédtiszt készí-
tette el a dús aranyozású díszruhát és díszcsizmát, mert arra a harctéren 
nem volt szükség. Tisztek számára menetöltözethez meg volt engedve a 
hosszú mente, mely ugyanolyan volt, mint az atilla, csak fekete bárány-
prémmel volt bélelve és szegve. 

Rendfokozati jelvényül a galléron őrvezetőnél egy, tizedesnél kettő, 
zász1ótartónál és őrmesternél három olyan alakú kis ezüst paszomány 
szolgált, mint amilyet, pl. a „Ludovika akadémikusai” viselnek. Tisztek-
nél a hadnagynak egy, főhadnagynak kettő, századosnak három ilyen kis 
arany paszománya volt. Törzstiszteknél az atilla ujjain, a karzsinórzat 
alatt, széles arany paszomány futott körbe és gallérjukat is arany paszo-
mány fedte.  

A csákón az altiszteknél ezüst, a tiszteknél arany paszomány mutatta 
a rendfokozatot. Az őrvezető csákójának felső peremét nemzetiszínű zsi-
nór futotta körül, a tizedesét egy keskeny ezüst, a zászlótartóét és az őr-
mesterét pedig egy széles és egy keskeny ezüst paszomány. A hadnagy és 
a főhadnagy arany csákópaszományát keskeny vörös sáv osztotta ketté, a 
százados csákóján egy széles arany paszomány volt. A törzstiszti csákón 
egy, jóval szélesebb paszomány díszlett. 

Az altisztek rövid kardján nemzetiszínű, a tisztikardon vörösseI át-
szőtt arany kardbojt volt. A tisztek nemzetiszínű, olyan alakú szo1gá-
latiövet viseltek, mint a cs. kir. hadseregbeli tisztek „Feldbinde”-je. A 
szolgálati övet díszben a derék körül, egyébként vállövszerűen hordták.  

A honvéd zászlóaljak szíjazata feketeszínű volt, egyéb öltözeti és 
felszerelési cikkei azonosak voltak a cs. kir. gyalogság magyar ezredekéi-
vel.  

A honvéd zászló fehér selyemből készült, a peremén vörös és zöld 
háromszögekkel, egyik oldalán Magyarország Védasszonyának képével, 
a másik oldalon a magyar címerrel.  

1848 őszén a 2. gyalogezred egyik zászlóalja a Délvidékről a fővá-
rosba tért, Kossuth Lajos a „Neugebäude” udvarán megszemlélte és az 
altisztek között honvéd atillákat osztatott ki. A régi egyenruhát azonban a 
cs. kir. hadseregből átlépett csapatok általában egészen 1849 nyaráig vi-
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selték, amikor is 107-122. számú honvéd zászlóaljakká szervezték át 
őket.  

A 2. 32. és 39. gyalogezred gránátos osztályaiból alakult zászlóalj, 
az 1848-49-i magyar hadsereg egyetlen gránátos csapata, a medvebőr fö-
veget, valamint a régi egyenruhát szintén megtartotta.  

Az emberi hiúságra vall, hogy olyan fiatalemberek, akik azelőtt so-
hasem voltak katonák és a szabadságharc folyamán átépített régi cs. kir. 
csapatok valamelyikéhez tisztté nevezték ki őket, a honvédtiszti egyenru-
ha helyett régi cs. kir. fehér frakkot csináltattak, hogy régi katonának 
nézzék őket.  

A függetlenségi harc magyar seregének gyalogságához tartozott 
négy vadászezred is, melyből azonban csak az egyik vo1t teljes. A vadá-
szok egyenruhája kakas tollas, gömbölyű tetejű fekete keménykalapból, 
fűzöld zsinórzatú, csukaszürke színű hosszú atillából és ugyanilyen ma-
gyar pantallóból állott, alul három kis zsinórral.  

A magyar szabadságért 1848-ban fegyverrekelt hadak gyalogcsapa-
taihoz kellene számítani a különféle szabadcsapatokat is, amelyek nagy 
része azonban csak rövid ideig állott fenn és Pest-Buda város hátárát át 
sem lépte. Ilyen volt többek között a minisztériumok előkelőbb tisztvise-
lőiből alakult ún. „Blouseos csapat”, a halálfejjel díszített fövegű, fekete-
ruhás „Hollós Mátyás szabadcsapat”, a Táncsis Mihály által kizárólag 
izraelitákból szervezett és személyesen vezényelt ún. „zsidó század”. 
Alakult a vidéken nagyobb szabadcsapat is, mely a „Zrínyi” nevet vette 
fel, s amelyből nemsokára két rendes honvéd zászlóaljat szerveztek.  

Nagy tömeget, az egész országban 116 zászlóaljat alakított 1848-
ban a nemzetőr gyalogság, amelynek fekete csákót, feketezsinóros, a 
tiszteknél ezüstzsinóros világoskék atillát és szürke pantallót rendszere-
sítettek egyenruhául. A tisztek csákója ezüsttel volt díszítve és ezüst volt 
a kardbojtjuk is. A nemzetőr csapatoknak azonban a kiképzés és a fegye-
lem hiánya miatt nem sok hasznát vették azon kívül rendesen ruházni és 
felszerelni sem lehetett valamennyit, ezért egy részükből honvéd zászló-
aljakat szerveztek, a többit pedig feloszlatták. Sok nemzetőr zászlóaljnak 
egyenruhája és katonai felszerelése egyáltalán nem is volt.  
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Gyalogos és nemzetőrtiszti ruha 

A Magyar Szent Korona országainak területéről csak 1849 óta so-
roztak vadászcsapatokat. A vadászok egyenruhájához ebben az időben az 
ún. „Corse-Hut” tartozott fekete sárga rózsával és a kalap felső részén 
kis tolIbokrétával. A kabát és a nadrág színe csukaszürke volt, fűzöld haj-
tókával és a zászlóalj számával ellátott, sárga gombokkal. A tisztek nad-
rágján oldalt fűzöld színű széles „lampass”, a legénységén keskeny sze-
gély húzódott. A szíjazat fekete volt. A töltővesszőt nem a puskán, hanem 
a tölténytáska szíjára, majd 1860- 1869-ig a szuronyhüvely mellé akasz-
tott bőrtokban viselték. A tisztek arany paszománnyal díszített olyan ka-
lapot viseltek, mint a világháború előtt a katonai tisztviselők.  

Az 1861. évben megengedték, hogy a tisztek sapkájukon a rózsa 
alatt aranyozott kis vadászkürtöt viseljenek, benne a zászlóalj számával. 
Tiszt és legénység ugyanekkor a csendőrök kalapjához hasonló föveget 
kapott, dús tollbokrétával, a bokréta tövén arany vadászkürttel, benne a 
zászlóalj számával, a tiszteknél arany, a legénységnél fűzöld zsinórral. 
Ugyancsak tiszt és legénység a sapka mellett kis fajdkakastollbokrétát vi-
selt, amelyet azután 1868-ban eltöröltek.  

A tiszteknek 1869-ben megengedték a fűzöldde1 szegélyezett fekete 
nadrág viselését, a lampassos nadrágot pedig csak díszben és menetöltö-
zethez kellett felhúzni.  

A vadászok ruházatának szabása – kivéve a pantallót -, valamint 
többi öltözeti és felszerelési cikkei is, mindig ugyanazok voltak és ugya-
núgy változtak, mint a gyalogezredeknél.  
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Az 1859. évi háború idején, Magyarországon, szabad toborozás út-
ján, 6 ún. „önkéntes zászlóaljat” szerveztek, amelyek azonban nem ke-
rültek az ellenség elé. Az 1866. évi háborúban csak egy ilyen önkéntes 
zászlóalj alakult. Ezeknek a csapatoknak az egyenruhája kakastollal díszí-
tett feketeszínű kerek ún. „honi kalap”-ból, fekete zsinórzatú világoskék 
atillából és ugyanilyen magyarnadrágból állott. A tiszteknek arany volt a 
zsinórzata. A felszerelés ugyanaz volt, mint a cs. kir. hadsereg gyalog-
csapatainál. 

Az 1869-ben alakult új honvédség második honvédsége volt a ma-
gyar történelemnek. Az elsőt az 1848-49-iki függetlenségi harcból ismer-
jük. Miként az első honvédségnél, úgy ennél a második honvédségnél is 
az éppen meglevő és a raktárakban egyelőre céltalanul heverő posztó-
készleten múlott, hogy milyen legyen az egyenruhája.  

Miksa, szerencsétlenül véget ért mexikói császár hadserege számára 
ugyanis rengeteg tömeg vörösszínű posztót termeltek a monarchia gyárai, 
s ezt a készletet, amikor Miksa császár vállalkozása megbukott, valamire 
fel kellett használni. Eleinte a cs. kir. hadsereg gyalogezredeinek akartak 
vörös nadrágot adni, de egyelőre csak az egész lovasság és a szekerészet 
kapta meg az eddig viselt kék nadrág és sapka helyébe.  

Kapóra jött az 1868. évi törvénnyel megalkotott magyar honvédség, 
melynek számára a nagy mennyiségű vörös posztót fel lehetett használni. 
Ez volt az oka tehát, hogy az új honvédség gyalogsága és lovassága egy-
formán vörös föveget és vörös nadrágot kapott.  

Az első honvéd gyalogos egyenruha a következő volt: díszben bu-
zérvörös csákó sárgaréz fémrózsával és kerek magyar címerrel, sötétkék 
atilla huszáros alakú meggyszín zsinórzattal és ugyanilyen zsinórzatú bu-
zérvörös magyarnadrág bakancsban. A tiszteknek arany zsinór volt a ru-
háján és vörös pantallót viseltek, azon kívül szolgálati jelvényül arany és 
sárga fonálból készült ősmagyar alakú övet kaptak, melyen elől két kis 
vörös bojt függött. A lóhátas tisztek csizmáját díszben arany zsinór és 
elől arany rózsa ékesítette.  



 219 

                                          

Honvéd díszben, 1890-ben. 

Menetöltözet: buzérvörös sapka, eleinte sárga fonalból készült ró-
zsával, a baloldalon a zászlóalj sárga posztó számával; sötétkék zubbony 
buzérvörös hajtókával, meggyszín nyak- és karzsinórzattal, öt sárgaréz 
gomb a zászlóalj számával, meggyszín zsinórzatú buzérvörös 
magyarnadrág bakanccsal, sötétszürke köpeny buzérvörös gallérhajtóká-
val és sárgaréz makkgombokkal. A tiszteknek aranyzsinóros fekete sap-
kája volt, zubbonyuk zsinórzata pedig arany; csizmába húzott vörös nad-
rág, a fentebb ismertetett szolgálati öv és vállövszerűen viselt köpeny 
egészítette ki menetöltözetüket. 

A honvédség egyéb öltözeti és felszerelési cikkei különben mindig 
egyeztek a közös gyalogságéval, csak az volt a különbség, hogy a hon-
védségnél a hátbőröndre csatolt evőcsészének, illetőleg főzőedénynek 
barna vászon borítója is volt.  

A tisztek szolgálaton kívül buzérvörös szegélyzetű sötétszürke pan-
tallót viselhettek, köpenyük szegélye is buzérvörös volt. A sötétszürke 
pantallót l88l-ben eltörülték.  

A honvéd ruházatot már az első évektől módosítani kezdték. A le-
génység l870-ben sárgaréz sapkarózsát és sima zubbony-gombokat kapott 
s a köpenyre is sima, félgömbalakú rézgombok kerültek az eddigi makk-
gombok helyett. A legénység részére l876-ban fekete-bőr szemernyős sö-
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tétkék sapkát rendszeresítettek, baloldalán a csapattest buzérvörös posztó 
számjegyével. Ugyanekkor a tiszti atillára egyenes mellzsinórzat, továbbá 
egyszerű kar és hátzsinórzat került; a tisztnek a vörös nadrágot ezentúl 
díszben is csizmába húzva kellett viselnie.  

A legénység atilláján az egyszerűbb zsinórzatot csak 1881-ben rend-
szeresítették, zubbonyáról ugyanakkor levették a vörös hajtókát. Hason-
lóképpen 1881-ben kapott a honvéd gyalogság világoskék nadrágot. A 
tisztek kék nadrágján vékony vörös szegély húzódott. A tiszti szolgálati 
övet, a vörös selyem nyitott bojtok helyett, ezen túl arany fonálból készült 
tömör gombok díszítették.  

A rikító vörös színnek, mely kezdetben a honvéd gyalogság egyen-
ruháját jellemezte, az utolsó nyomát csak 1891-ben tüntették el, amikor is 
a csákó színét sötétkékre változtatták. A harcszerűtlen és túlzottan szín-
padias vörös szín – mint láttuk – már a fennállás 7-ik évétől fokról-fokra 
bár, de mégis kezdett eltűnni a honvéd gyalogság öltözetéből. Mindamel-
lett a készletek nagy mennyiségét el kellett használni, s így még a XIX. 
évszázad utolsó tizedének elején is – különösen kisebb vidéki helyőrsé-
gekbe – látni lehetett vörös sapkás és vörös nadrágos honvéd legénységet.  

Újítás volt 1903-ban a tisztek részére a skarlátvörös szegélyű fekete 
pantalló és a szolgálaton kívül viselhető barna kesztyű.  

A zubbony nyak- és karzsinórzatát, valamint sárgaréz mellgombjait 
1906-ban eltörülték s a gallérra buzérvörös hajtóka került. Az atilla he-
lyébe az ún. dolmányt rendszeresítették, melynek elől a tiszteknél nyolc 
pár, a legénységnél pedig hét pár lapos sárgaréz gombja volt, nyakát és 
ujjait tisztnél arany, legénységnél meggypiros zsinórzat díszítette. A tisz-
tek dolmánya buzérvörös színnel volt szegélyezve. Ismét megengedték a 
múlt század hetvenes éveiből már ismert körköpeny viselését, mégpedig 
díszöltözet kivételével minden alkalomnál.  

Az 1909. év alapos változást hozott a honvéd gyalogság öltözetében, 
akkor rendszeresítették ugyanis a csukaszürke egyenruhát, palaszürke 
hajtókával és a legénység nadrágján ugyanilyen színű zsinórzattal. A töb-
bi újítás ugyanaz volt most is és a világháború alatt is, mint a közös had-
seregnél, kivéve, hogy menetöltözethez a tiszteknek már a világháború 
előtt is csak a bőrövet kellett viselni, közepén a magyar koronával díszí-
tett csattal, továbbá, hogy a honvédség sapkájának szemernyője fekete 
volt. 
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A m. kir. népfelkelő gyalogság öltözete és felszerelése ugyanaz volt, 
mint a honvédségé, azzal a különbséggel, hogy a gombok színe, valamint 
a sapkán az ezred száma fehér, a tiszti csillag pedig ezüst volt. 

 

Tamburmajorbot ezüst csúcsdísze, Szentpéteri József alkotása 

 

32. gyalogezred jubileumi zászlószalagja 
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Lőporerősség-mérő pisztolyok, 
XVIII-XIX. század 

Gránátos közlegény  
az osztrák hadseregben,  

1836-1850 

Gyalogezred közlegénye 
az osztrák hadseregben, 

1830 körül 
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Elöltöltő Augustin-gyutacsos puska 

 

Puskatípusok 

 

 

Pisztoly típusok a szabadságharc idején 
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          Honvéd gyalogostiszt                   Honvéd gyalogos 
 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Honvéd tábornok, 
honvédtiszt bekecsben 

(1948) 
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Honvéd zászlótartó (1948) 

                                      

1949.  

Honvéd gyalogos téli öltözetben     Honvéd gyalogostiszt téli öltözetben 
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